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Pesquisa (Pew Reasearch Center) 

- 36% dos entrevistados do Brasil

declararam que não confiam nos 

cientistas para fazerem o que é 

certo para a sociedade. 

Esse dado colocou o país na 

incômoda condição de estar entre 

os que menos confiam na Ciência 

entre as 20 nações investigadas.

https://www.pewresearch.org/science/2020/09/29/science

-and-scientists-held-in-high-esteem-across-global-

publics/



CIÊNCIA ABERTA
https://www.cgee.org.br/documents/10195/734063/CGEE_Pan_Cie_Bra_2015-20.pdf



CIÊNCIA ABERTA
https://www.cgee.org.br/documents/10195/734063/CGEE_Pan_Cie_Bra_2015-20.pdf



CIÊNCIA ABERTA

A pesquisa é cada vez mais complexa, 

mais colaborativa, mais digital e mais 

baseada nos dados e nas grandes 

capacidades de computação científica.

Contudo, continuamos realizando, 

publicando, financiando e avaliando a 

pesquisa da mesma forma que no 

século passado.

MENDEZ, https://doi.org/10.3989/arbor.2021.799002, 2021

https://doi.org/10.3989/arbor.2021.799002


CIÊNCIA ABERTA

A ciência necessita novos modelos de 

divulgação que possam expressar a 

complexidade e a dinâmica da pesquisa 

científica contemporânea. 

Quanto mais aberta for a ciência, mais o 

conhecimento se desenvolve. 



PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA

O medo da indiferença

MARQUES, https://revistapesquisa.fapesp.br/o-medo-da-indiferenca/, set 2020

https://revistapesquisa.fapesp.br/o-medo-da-indiferenca/


PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA

O medo da indiferença

MARQUES, https://revistapesquisa.fapesp.br/o-medo-da-indiferenca/, set 2020

A ideia de que artigos sem citação são inúteis é 

questionada em um trabalho da edição de julho 

de 2020 da revista Scientometrics (HOU & YE). 

O levantamento analisou 1.068 documentos 

publicados entre 2006 e 2014 na revista PLOS 

ONE, que não haviam recebido uma citação 

sequer cinco anos após sua divulgação.

https://revistapesquisa.fapesp.br/o-medo-da-indiferenca/


PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA

O medo da indiferença

MARQUES, https://revistapesquisa.fapesp.br/o-medo-da-indiferenca/, set 2020

Os artigos sem citação tiveram sim 

repercussão: medida pela leitura de seu 

conteúdo (acesso aberto), pela contagem de 

downloads e de arquivamentos dos papers em 

ferramentas acadêmicas, como Mendeley e o 

CiteULike,

E ainda, pela discussão de seus resultados, 

seja no espaço para comentários da própria 

revista, seja em mídias sociais como Facebook, 

Twitter e Wikipedia. 

https://revistapesquisa.fapesp.br/o-medo-da-indiferenca/


PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA

O medo da indiferença

MARQUES, https://revistapesquisa.fapesp.br/o-medo-da-indiferenca/, set 2020

A ressonância dos artigos sem citação nesses 

meios foi comparada com a de 586 artigos 

altamente citados, publicados no mesmo 

período na mesma PLOS ONE. 

A conclusão foi de que, no rol dos nunca 

citados, o 1% com maior índice de leitura, 

downloads e discussões teve desempenho 

melhor nesses quesitos que o de 31% dos 

papers altamente citados.

https://revistapesquisa.fapesp.br/o-medo-da-indiferenca/


PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA

O medo da indiferença

MARQUES, https://revistapesquisa.fapesp.br/o-medo-da-indiferenca/, set 2020

Sigmar de Mello Rode afirma que “Quando 

um autor tem sucesso em disseminar o 

conhecimento que produziu em mídias 

sociais e científicas e, com isso, traz 

benefícios à sociedade, o número de 

citações que obteve pode ter importância 

secundária, ainda que a métrica tenha 

relevância acadêmica”.

https://revistapesquisa.fapesp.br/o-medo-da-indiferenca/


Evolução da média diária de acessos e downloads 

do SciELO Brasil por ano entre 2015 e 2020

PACKER, Uma Introdução à Ciência Aberta e ao Acesso Aberto, 2021

PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA



ÉTICA E INTEGRIDADE

PRINCÍPIOS DE HONG KONG



1. Valorizar, na avaliação dos pesquisadores, as práticas 

responsáveis desde a concepção até a execução da pesquisa, 

incluindo o desenvolvimento da ideia inicial do trabalho, o desenho de 

pesquisa, a metodologia, a execução e a disseminação efetiva dos 

resultados

2. Valorizar o relato preciso e transparente das pesquisas, 

independentemente dos seus resultados

3. Valorizar as práticas da ciência aberta, como métodos, materiais e 

dados abertos

4. Valorizar um amplo espectro de pesquisas e contribuições 

acadêmicas, como replicação, inovação, translação, síntese e 

metapesquisa

5. Valorizar uma série de outras contribuições para fomentar a 

pesquisa responsável e para a atividade acadêmica, como a revisão 

por pares para projetos e publicações, a orientação, a divulgação e a 
troca de conhecimento

ÉTICA E INTEGRIDADE

PRINCÍPIOS DE HONG KONG

https://www.abecbrasil.org.br/arquivos/HKPS.pdf/, 2021



PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA

Um mercado de luxo?

AMARAL, https://cienciafundamental.blogfolha.uol.com.br/2021/04/30/publicacao-cientifica-

um-mercado-de-luxo/

A rápida migração online das revistas científicas 
na virada do século parecia anunciar mudanças: 
em 1995, a Forbes previu que a Elsevier, maior 
editora científica do mundo, seria a “primeira 

vítima da internet”. 
(https://pt.scribd.com/document/292346391/Forbes-Elsevier-1995) 

Passados 25 anos, registra um faturamento anual 
de mais de 2,6 bilhões de libras, com margens de 

lucro entre 30 e 40%.

https://revistapesquisa.fapesp.br/o-medo-da-indiferenca/
https://pt.scribd.com/document/292346391/Forbes-Elsevier-1995
https://pt.scribd.com/document/292346391/Forbes-Elsevier-1995
https://www.relx.com/investors/key-financial-data


PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA

Um mercado de luxo?

AMARAL, https://cienciafundamental.blogfolha.uol.com.br/2021/04/30/publicacao-cientifica-

um-mercado-de-luxo/

Artigos em revistas de prestígio são o motor que 
garante reputação, empregos e recursos de 

pesquisa no mundo acadêmico. 
A consequência é uma economia de prestígio que 
permite às grandes revistas cobrarem o que bem 

entendem, além de obterem mão-de-obra 
gratuita de cientistas ansiosos por associarem-se 

a suas marcas como revisores ou editores.

https://revistapesquisa.fapesp.br/o-medo-da-indiferenca/


PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA

Um mercado de luxo?

AMARAL, https://cienciafundamental.blogfolha.uol.com.br/2021/04/30/publicacao-cientifica-

um-mercado-de-luxo/

Com isso, pesquisadores de países, como o Brasil, 
se veem forçados a escolher entre duas 

alternativas eticamente questionáveis: deixar 
seus trabalhos serem bloqueados 

por paywalls para o lucro alheio, ou desperdiçar 
os escassos recursos de pesquisa do país com 

taxas de acesso aberto inflacionadas.
O uso de preprints vem se tornando uma prática 

usual, com custo baixo.

https://revistapesquisa.fapesp.br/o-medo-da-indiferenca/


PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA

Um mercado de luxo?

AMARAL, https://cienciafundamental.blogfolha.uol.com.br/2021/04/30/publicacao-cientifica-

um-mercado-de-luxo/

Preprints são invisíveis para os processos de 
avaliação científica, (Currículo Lattes do CNPq). 

O QUALIS atrela a avaliação da produção 
científica das pós-graduações à revista de 

publicação e a CAPES obriga pesquisadores a se 
submeter às editoras –e a si mesma a gastar com 
suas assinaturas–, ainda que “não avaliar artigos 

por onde são publicados” seja uma 
recomendação da comunidade.

https://revistapesquisa.fapesp.br/o-medo-da-indiferenca/


PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA

Um mercado de luxo?

AMARAL, https://cienciafundamental.blogfolha.uol.com.br/2021/04/30/publicacao-cientifica-

um-mercado-de-luxo/

Em resumo, temos um mercado em que o 
contribuinte paga para que a ciência seja 

produzida, paga para que ela seja publicada e 
paga para assinar as revistas que a publicam. 

O resultado disso tudo é que a maior parte da 
pesquisa produzida no mundo ainda é acessível a 

poucos, enquanto rios de dinheiro escoam dos 
cofres públicos para grandes corporações 

editoriais.

https://revistapesquisa.fapesp.br/o-medo-da-indiferenca/


https://sci-hub.tw/



O Sci-Hub é uma 

resposta a uma situação, 

porém não é a solução.

Se precisa usar é porque 

falta apoio às políticas de 

acesso aberto.





PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA

O efeito Sci-Hub

ANDRADE, https://revistapesquisa.fapesp.br/o-efeito-sci-hub/, set 2021

Um estudo publicado na revista Scientometrics

sugere que trabalhos descarregados pela 

plataforma são citados duas vezes mais do que 

os não baixados. 

Avaliação de registros de acesso de 4.015 

artigos computados pelo repositório entre 

09/2015 e 02/2016 – e divulgados em 2017, 

comparando com 4646 artigos nas mesmas 

revistas, porém não disponibilizados.

https://revistapesquisa.fapesp.br/o-medo-da-indiferenca/


PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA

O efeito Sci-Hub

ANDRADE, https://revistapesquisa.fapesp.br/o-efeito-sci-hub/, set 2021

Os papers obtidos via Sci-Hub receberam 2,2 

mais citações do que os não baixados e 

concluíram que o acesso ao repositório foi 

decisivo para esse desempenho.

Rode afirma que o estudo deveria ter cruzado 

os registros de download do Sci-Hub com 

dados oficiais dos periódicos em que os artigos 

analisados foram publicados, e comparado seu 

desempenho em cada plataforma, porque 

podem ser mais citados por serem relevantes.

https://revistapesquisa.fapesp.br/o-medo-da-indiferenca/


- Estudo feito com 368 bolsistas 

e pesquisadores do CONICET 

em dezembro 2020.

- 90% usa sítios ilegais e não 

pagos como o SciHub

- 1 milhão de downloads em 

2017 (1% do total)



PUBLICAÇÃO 

CIENTÍFICA

https://doaj.org/



PUBLICAÇÃO 

CIENTÍFICA

https://doaj.org/

A Indonésia é o país com o maior 

número de periódicos na base (1779), 

seguida do Reino Unido (1730), Brasil 

(1618), Estados Unidos (901), e Espanha 

(840).

A América Latina é a região que 

proporcionalmente publica mais 

periódicos em acesso aberto no mundo 

(65% do total e vem aumentando).



PUBLICAÇÃO 

CIENTÍFICA

https://doaj.org/

Até 2014, praticamente qualquer periódico 

em acesso aberto requeria 

automaticamente sua inclusão no Diretório 

DOAJ, preenchendo um formulário simples.

Denuncias de que teria periódicos 

predatórios fez com que TODOS os 

periódicos incluídos fossem removidos e 

reiniciar o processo de submissão 

respondendo a um questionário detalhado.



PUBLICAÇÃO 

CIENTÍFICA

Publicação predatória é uma forma 

exploratória e fraudulenta de negócio 

envolvendo periódicos 

(pseudojournals) e publishers

pretensamente de acesso aberto que 

cobram taxas de publicação sem, 

entretanto, prover os serviços 

editoriais e benefícios associados 

com periódicos legítimos.



CIÊNCIA ABERTA

https://www.pokemon.com/br/pokedex/zubat

Zubat Nº041
Stats

•Attack
•Defense
•Special Attack
•Special Defense
•Speed

Emits ultrasonic cries while it flies. They act as a 
sonar used to check for objects in its way.



CIÊNCIA ABERTA



CIÊNCIA ABERTA

Para denunciar o abuso das revistas predatórias, 

pesquisadores anônimos publicaram este artigo “fake” em 

uma revista do grupo OMICS, bastante conhecido no meio 

científico por publicações sem revisão de pares. 

O título do artigo fala de uma possível associação entre a 

pandemia por COVID-19 e o consumo de zubats em 

Cyllage City. Os zubats são criaturas que só existem na 

série Pokemon, assim como Cyllage City é uma localidade 

deste universo. 



CIÊNCIA ABERTA

Nas referências bibliográficas, encontramos artigos 

publicados por Bruce Wayne, Dr. Zhivago, Harry Potter, 

Ursinho Pooh, Leonardo da Vinci, Bob Esponja e outros.

Este artigo é excelente para alertar os jovens 

pesquisadores sobre os riscos das revistas predatórias, 

bem como adverti-los que as buscas por referências 

bibliográficas precisam ser feitas com muito cuidado, dada 

a quantidade de artigos de baixa qualidade que 

encontramos no Scholar Google.





PUBLICAÇÃO 

CIENTÍFICA

O fato de cobrar taxas de publicação 

(APC) apenas, não qualifica um 

periódico/publisher como predatório, por 

ex. BioMed Central, PubMed Central, 

PLoS, SciELO, LILACS, etc.

Como evitar os periódicos predatórios: 

pense, verifique, e submeta. 
http://thinkchecksubmit.org/

CALLÒ, aula sobre Acesso Aberto no CASB, 2021



APCs são 

pagos antes

da 

publicação.

APCs 

médios em

2018 : $937

APC mais 

comum em 

2018 : $600

Publicar em 

periódicos AO 

não é 

gratuito. 

https://sustainingknowledgecommons.org/2018/02/06/doaj-apc-information-as-of-

jan-31-2018/

PUBLICAÇÃO 

CIENTÍFICA



PUBLICAÇÃO 

CIENTÍFICA

O quanto um periódico cobra de APC 

também pode ser um fator a considerar 

no processo de tomada de decisão na 

escolha do periódico. 

Resta saber se a comunidade científica 

que já enfrenta graves limitações na 

realização de pesquisas, encontrará 

espaço para estes custos extras.

KELLNER - https://doi.org/10.1590/0001-37652021931, 2021.

https://doi.org/10.1590/0001-37652021931


https://www.abecbrasil.org.br/

arquivos/ABEC_Meeting_Live

_2020_Resenhas_Criticas.pdf



CIÊNCIA ABERTA

Os pesquisadores buscam cada vez 

mais modelos que possam explicitar 

mais claramente a pesquisa 

desenvolvida (seus métodos, materiais, 

dados e conhecimentos gerados).

SANTOS & CALÒ, Gestão editorial: tendências e desafios 

na transição para a ciência aberta , 2020



CIÊNCIA ABERTA

Em relação à Ciência Aberta, os 

editores de revistas científicas são, 

talvez, os mais esclarecidos sobre o 

assunto e, pasmem, também são os 

mais resistentes. 

RODE, https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/35765/ciencia-aberta-e-

preprints-na-publicacao-cientifica, 2020

https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/35765/ciencia-aberta-e-preprints-na-publicacao-cientifica


CIÊNCIA ABERTA

➢ Os editores convivem constantemente 

com questões de Ciência Aberta, como 

o acesso aberto, a revisão por pares, a 

abertura de dados entre outras.

➢ Entretanto, quando se trata de mudar 

o perfil do seu periódico para atender a 

essas novas características são 

reticentes. 

RODE, https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/35765/ciencia-aberta-e-

preprints-na-publicacao-cientifica, 2020

https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/35765/ciencia-aberta-e-preprints-na-publicacao-cientifica


CIÊNCIA ABERTA

A ciência aberta é, naturalmente, 

inerente ao processo da pesquisa e 

da divulgação dos seus resultados, 

aonde deve haver transparência e 

ética em todas as fases de execução, 

o que fica mais evidente e importante 

com a internet.

RODE, https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/35765/ciencia-aberta-e-

preprints-na-publicacao-cientifica, 2020

https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/35765/ciencia-aberta-e-preprints-na-publicacao-cientifica


CIÊNCIA ABERTA

ALBERT BRUCE SABIN
1906-1993



CIÊNCIA ABERTA

✓ Mudança cultural – cabeça dos 

cientistas

✓ Educação – treinamento dos 

pesquisadores

✓ Atitude CC – Convicção e 

Confiança no conhecimento aberto

✓ Alinhamento estratégico com 

políticas internas

MÉNDEZ, 2019 www.fosteropenscience.eu/content/open-science-
policy-perspective-new-indicators-researchers-assessment



CIÊNCIA ABERTA



http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-
e-meio-ambiente/134-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods



CIÊNCIA ABERTA

Em 2011, o governo brasileiro, no 

contexto de parceria internacional, criou 

a Parceria do Governo Aberto (Open 

Government Partnership, OGP), e 

lançou em 2018, o 4° Plano de Ação 

Nacional em Governo Aberto, composto 

de onze compromissos.

RODE, https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/35765/ciencia-aberta-e-

preprints-na-publicacao-cientifica, 2020

https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/35765/ciencia-aberta-e-preprints-na-publicacao-cientifica


CIÊNCIA ABERTA

✓ organismos federais de Ciência e 

Tecnologia (Capes, CNEN, CNPq, 

Embrapa, Fiocruz e IBICT) 

✓ sociedade civil, com destaque para a 

Associação Brasileira de Editores 

Científicos (ABEC Brasil) e o 

Programa SciELO/FAPESP no campo 

da comunicação científica

RODE, https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/35765/ciencia-aberta-e-

preprints-na-publicacao-cientifica, 2020

https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/35765/ciencia-aberta-e-preprints-na-publicacao-cientifica


CIÊNCIA ABERTA

Em 2021, o 5° Plano de Ação Nacional 

em Governo Aberto terá como tema 

principal:

TRANSPARÊNCIA EM CIÊNCIA: 

NOVOS MECANISMOS DE 

AVALIAÇÃO PARA O AVANÇO DA 

CIÊNCIA ABERTA



CIÊNCIA ABERTA
PRINCÍPIOS FAIR (2016)

Findable – Encontrável, 

Accessible – Acessível, 

Interoperable – Interoperável, 

Reusable – Reusável. 

WILKINSON, M. D., et al. 2016, https://www.nature.com/articles/sdata201618



CIÊNCIA ABERTA
PRINCÍPIOS FAIR

A Fiocruz lidera a rede de 

implantação dos princípios FAIR 

nas ciências da saúde no Brasil, 

inclusive oferecendo cursos de 

formação modular sobre o que é a 

ciência aberta.

FIOCRUZ. O que é Ciência Aberta? – Formação Modular em Ciência Aberta 
https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/mod_hotsite/ciencia-aberta



CIÊNCIA ABERTA

Quem paga a conta?

https://giphy.com/gifs/looneytunes-looney-tunes-bugs-bunny-pay-day-67ThRZlYBvibtdF9JH



CIÊNCIA ABERTA

Todas as publicações científicas em 
periódicos avaliados por pares 

estarão acessíveis de forma aberta.
O compartilhamento de dados de 

pesquisa será o padrão para a 
pesquisa científica.

HORIZON 2020, https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_

manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf, 2016

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf


CIÊNCIA ABERTA

FIOCRUZ, 2019, O que é Ciência Aberta?, disponível em: https://bit.ly/2G8OwXc

https://bit.ly/2G8OwXc


CIÊNCIA ABERTA

PREPRINTS

Imagem: Getty Imagens



❖Preprint é um manuscrito científico 

completo, depositado pelos autores ou por 

um periódico em um servidor público 

específico.

❖Contém dados e metodologias completos; 

é frequentemente o mesmo manuscrito 

que está sendo, ou vai ser, submetido a 

um periódico. 

CIÊNCIA ABERTA

PREPRINTS

Preprint info center. What is a preprint? ASAPbio. 2016



❖ Resultado da insatisfação da 

comunidade científica frente algumas 

características da publicação científica 

tradicional – velocidade e eficiência.

❖ Contém DOI e ORCID.

❖ Aceito por agências de fomento - NIH

CIÊNCIA ABERTA

PREPRINTS

Preprint info center. What is a preprint? ASAPbio. 2016



http://minasfazciencia.com.br/20

20/06/22/o-que-sao-preprints-e-

como-contribuem-para-a-ciencia/

DOI 10.21452/Rode2020.01
https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/

35765/ciencia-aberta-e-preprints-na-

publicacao-cientifica

CIÊNCIA ABERTA

PREPRINTS

http://minasfazciencia.com.br/2020/06/22/o-que-sao-preprints-e-como-contribuem-para-a-ciencia/


❖ Física iniciou o impresso em 
aproximadamente 1955

❖ O eletrônico começou em 1990, quando 
artigos no domínio da física passaram a 

ser depositados em um servidor no 
Laboratório Nacional Los Alamos, do 
Departamento de Energia dos EUA.

❖ arXiv criado por Paul Ginsparg na Cornell 
University em 1992.

CIÊNCIA ABERTA

PREPRINTS



❖ Houve grande receio que os periódicos 

pudessem rejeitar artigos depositados 

inicialmente como preprints.

❖ Hoje os editores estão integrando o 

depósito de preprints em seus fluxos de 

trabalho.

❖ Quase uma dúzia de novos serviços de 

preprints surgiram no último ano.

CIÊNCIA ABERTA

PREPRINTS

SANTOS & CALÒ, Gestão editorial: tendências e desafios 

na transição para a ciência aberta , 2020



PREPRINTS
Repositórios de Preprints



Depois de uma breve inspeção de controle 

de qualidade (natureza científica), o 

manuscrito é publicado na Web, dentro de 

aproximadamente um dia, sem passar por 

avaliação pelos pares e pode ser 

visualizado gratuitamente por qualquer 

pessoa no mundo.

CIÊNCIA ABERTA

PREPRINTS

Preprint info center. What is a preprint? ASAPbio. 2016



Com base nos comentários e/ou novos 

dados, novas versões do preprint podem ser 

submetidas; no entanto, as versões 

anteriores também são mantidas. 

Os servidores de preprint permitem que os 

cientistas controlem diretamente a 

disseminação de seu trabalho na 

comunidade científica mundial. 

CIÊNCIA ABERTA

PREPRINTS

Preprint info center. What is a preprint? ASAPbio. 2016



CIÊNCIA ABERTA

PREPRINTS



Sobreviver à avaliação por pares não 
garante que uma pesquisa seja de alta 

qualidade.

Nem os artigos científicos publicados em 
periódicos após revisão de pares estão 

livres de falhas. “Como todo artigo, devem 
ser lidos criticamente, estudados com 

atenção, para saber o que deve ou não ser 
citado (Rode)”.

CIÊNCIA ABERTA

PREPRINTS - RESSALVAS

SOARES, V, http://minasfazciencia.com.br/2020/06/22/o-que-sao-preprints-

e-como-contribuem-para-a-ciencia/

http://minasfazciencia.com.br/2020/06/22/o-que-sao-preprints-e-como-contribuem-para-a-ciencia/


CIÊNCIA ABERTA

PREPRINTS - RESSALVAS

Wakefield e cols. Publicaram que 12 

crianças desenvolveram 

comportamentos autistas e inflamação 

intestinal grave. Levantaram a 

possibilidade de um "vínculo causal" 

desses problemas com a vacina MMR, 

(contra sarampo, rubéola e caxumba) 

e que havia sido aplicada em 11 das 

crianças estudadas.



PREPRINTS
Periódicos Científicos



Fraser et al., May, 23 - 2020 - doi.org/10.1101/2020.05.22.111294 



Fig 1. Development of COVID-19 and publication response from January 1 to October 31, 2020.

Fraser N, Brierley L, Dey G, Polka JK, Pálfy M, et al. (2021) The evolving role of preprints in the dissemination of COVID-19 

research and their impact on the science communication landscape. PLOS Biology 19(4): e3000959. 

https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000959

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000959

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000959


Mídias sociais – um dos principais canais de 

disseminação de preprints.

Preprints - rápidos, mas não validados 

através de peer review, funcionam em 

paralelo como um sistema de comunicação 

para a pesquisa científica.

Risco potencial de acreditar que em um 

preprints é totalmente confiável

CIÊNCIA ABERTA

PREPRINTS - RESSALVAS

RODE, https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/35765/ciencia-aberta-e-

preprints-na-publicacao-cientifica, 2020

https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/35765/ciencia-aberta-e-preprints-na-publicacao-cientifica


Segundo postou em seu Twitter por 

ocasião da Conferência ASAPbio 2016 

o Reitor da Escola de Medicina de 

Harvard, em Cambridge/MA, EUA, 

Jeffrey Flier: “Preprints perturbam a 

ciência? Talvez devam. A perturbação 

é necessária, por muitas razões”. 

CIÊNCIA ABERTA

PREPRINTS

Preprint info center. What is a preprint? ASAPbio. 2016
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PREPRINTS
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Polka et al. Publish peer reviews. Nature 2018, 

https://www.nature.com/articles/d41586-018-06032-w

https://www.nature.com/articles/d41586-018-06032-w
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Thousands of grant peer reviewers share concerns in global survey. Nature 2019, 

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03105-2

https://www.nature.com/articles/d41586-018-06032-w
https://www.nature.com/articles/d41586-019-03105-2


Pelo menos 22 variações

✓ Identidades abertas (total ou parcial)

✓ Informes abertos (total ou parcial)

✓Participação aberta

✓Abrir os manuscritos previamente à revisão

✓Abrir a versão final aos comentários (pós-

publicação)

✓Plataformas abertas (third party peer review)

✓Reutilização de pareceres

✓Tudo aberto

Revisão por pares

SANTOS & CALÒ, Gestão editorial: tendências e 

desafios na transição para a ciência aberta , 2020



Tipos de Revisor:

➢ Revisor sugerido pelo editor

➢ Revisor sugerido pelo autor

➢ Revisor sugerido por empresas

Revisão por pares



Revisão por pares

•JAMA 295(3):314-7 Feb. 2006 - DOI: 10.1001/jama.295.3.314

https://www.researchgate.net/journal/1538-3598_JAMA_The_Journal_of_the_American_Medical_Association
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1001%2Fjama.295.3.314


Tipos de Revisor:

➢ Não diferiram na qualidade

➢ Autor – recomendam mais

➢ Editor – recomendam menos

Schroter S et al. JAMA. 2006

Revisão por pares





COPE Council

➢ Transparência

➢ Atuar de forma ética

➢ Contribuir para o conhecimento

https://publicationethics.org/files/Ethical_Guidelines_For_Peer_Reviewers_2.pdf

Revisão por pares

https://publicationethics.org/files/Ethical_Guidelines_For_Peer_Reviewers_2.pdf






CIÊNCIA ABERTA



CIÊNCIA ABERTA
24/06/2021 – Artigo publicado –

relatando mortes com Oxford-

AstraZeneca

25/06/2021 – 6 editores pedem 

demissão – irresponsabilidade das 

afirmações

28/06/2021 – Expressão de 

preocupação

01/07/2021 – Science relata o 

ocorrido

02/07/2021- Retratação



CIÊNCIA ABERTA

DADOS ABERTOS



A abertura dos dados de pesquisa é uma 
das práticas do modus operandi da ciência 

aberta que objetiva maximizar a 
reprodutibilidade de métodos e resultados 

de pesquisa. 

Dados abertos contribuem ao mesmo tempo 
para transparência da pesquisa, reuso dos 
dados e métodos promovendo colaboração 

e o retorno dos investimentos.

CIÊNCIA ABERTA

DADOS ABERTOS

//blog.scielo.org/blog/2020/02/13/declaracao-da-sorbonne-sobre-os-direitos-de-
dados-de-pesquisa-publicado-originalmente-no-site-da-leru-em-janeiro-2020/ 



CIÊNCIA ABERTA

Publicou um artigo em 2012 no 

Proceedings of the National Academy 

of Sciences.

“Eu cometi um erro em não checar os

dados recebidos da empresa de seguro

com os dados da empresa original”



CIÊNCIA ABERTA

DADOS ABERTOS

Um Plano de Gestão de 

Dados vem se tornando 

componente obrigatório na 

fase de submissão de um 

projeto



Os dados disponibilizados devem ser tão 

abertos quanto possível e tão fechados 

quanto seja necessário. 

Nem todos os dados precisam estar 

totalmente disponíveis, mas é preciso 

informar aonde estão depositados se for 

preciso consultá-los.

CIÊNCIA ABERTA

DADOS ABERTOS

RODE, https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/35765/ciencia-aberta-e-

preprints-na-publicacao-cientifica, 2020

https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/35765/ciencia-aberta-e-preprints-na-publicacao-cientifica


O conhecimento derivado da pesquisa 

beneficia a sociedade.

O valor dos dados da pesquisa reside em 

sua integridade, sobre a qual se fundamenta 

a confiança do público em novos 

conhecimentos.

DECLARAÇÃO DA SORBONNE SOBRE 

OS DIREITOS DE DADOS DE PESQUISA
PRINCÍPIOS

//blog.scielo.org/blog/2020/02/13/declaracao-da-sorbonne-sobre-os-direitos-de-
dados-de-pesquisa-publicado-originalmente-no-site-da-leru-em-janeiro-2020/ 



• Algoritmos

• Amostras

• Arquivos de áudio

• Arquivos de log

• Artefatos

• Cadernos de campo

• Cadernos de laboratório

• Códigos

• Contribuições em redes sociais

• Diários

• Documentos textuais

• Entrevistas

• Estatísticas

• Fluxo de trabalho

• Fotografias / Imagens

• Metodologias

• Modelos

• Padrões 

• Planilhas

• Procedimentos operacionais

• Protocolos

• Questionários

• Scripts

• Sequencia genéticas

• Sequencia de proteínas

• Simulações

• Softwares

• Transcrições

• Vídeos

• Workflows

CIÊNCIA ABERTA

DADOS ABERTOS



CIÊNCIA ABERTA

DADOS ABERTOS



CIÊNCIA ABERTA

Entrevista U2 – Fantástico - Exibição em 22 Out 2017

https://lec.com.br/blog/para-bono-do-u2-cura-da-corrupcao-sera-por-meio-da-

transparencia/



CIÊNCIA ABERTA

A ciência aberta é uma realidade inexorável. 

Há muita gente ainda resistente, mas ela 

não tem mais volta. A base da ciência 

aberta é a integridade, porque você está 

disponibilizando informação a todo mundo

RODE, SM in SOARES, V, 
http://minasfazciencia.com.br/2020/06/22/o-que-sao-

preprints-e-como-contribuem-para-a-ciencia/

http://minasfazciencia.com.br/2020/06/22/o-que-sao-preprints-e-como-contribuem-para-a-ciencia/


Refletir sobre a oportunidades futuras para o avanço da 

Ciência Aberta no Brasil a partir dos resultados 

alcançados no marco 6:

Para praticar Ciência Aberta é preciso acreditar.

Para acreditar é preciso conhecer e desmistificar.

Para conhecer e desmistificar é preciso informação.

Muita informação e discussão ainda é necessária.

O caminho é longo e sinuoso mas chegaremos lá.

Você não precisa ser o primeiro a aderir, mas, com 

certeza, não deve ser o último. 

CIÊNCIA ABERTA

RODE, SM – Relatório final marco 6. julho 2020 
https://wiki.rnp.br/pages/viewpage.action?pageId=108957275



➢ Aumenta a visibilidade da pesquisa

➢ Aumenta a possibilidade de cooperação e 

reutilização de dados

➢ Otimiza os investimentos na pesquisa

➢ Aumenta a transparência e a integridade da 

pesquisa

CIÊNCIA ABERTA



DESAFIO

➢ Convencer autoridades, em todos os 

níveis, instituições de pesquisa e 

organismos nacionais e internacionais 

sobre a relevância da ciência aberta 

(recomendação da UNESCO)

CIÊNCIA ABERTA

https://informatio.fic.edu.uy/index.php/informatio/article/view/320/344



DESAFIO

➢ Avaliar e valorizar os pesquisadores e as 

instituições de ensino e de pesquisa 

levando em conta as práticas cientifícas 

abertas

➢ Recursos para quem pratica a ciência 

aberta

CIÊNCIA ABERTA



CIÊNCIA ABERTA

Sempre fiz a distinção entre dois campos 

que respeito muito. 

Ciência, que busca causas e efeitos 

verificáveis e debates com os pares.

Crença pura, aquele impulso de relação 

com o sagrado como necessidade interior. 

Karnal, 2020 
https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,quanticamente,70003304583



CIÊNCIA ABERTA

Considero fundamental, para compreender a 

humanidade, saber que existe o remédio 

testado em laboratório e a oração testada no 

interior de cada ser. 

Pseudociência - não tem a dignidade 

tradicional da fé e jamais terá o 

reconhecimento da ciência.
Karnal, 2020 
https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,quanticamente,70003304583



Algumas vezes irá 
cometer erros 

porque parte do 
processo é 
subjetivo e 
complexo.

DESAFIOS 



Sigmar de Mello Rode
sigmar.rode@unesp.br

OBRIGADO
https://giphy.com/gifs/rip-leonard-nimoy-gif-IL4iTvQH0MjS


