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Parte II
Gestão das Boas Práticas da Ciência Aberta no fluxo do manuscrito

Da submissão do manuscrito à publicação do trabalho:

- Política editorial

- Integridade dos autores: critérios de autoria e fornecimento das informações para atender a 
Ciência Aberta

- Manuscrito: verificando o atendimento a Ciência Aberta no Desk Review

- Preprints: da submissão à publicação

- Dados Abertos: da submissão à publicação

- Integridade dos avaliadores e o atendimento a Ciência Aberta

- Processo de abertura da revisão por pares: um passo de cada vez

- Publicação do artigo – o que não pode faltar para atender a Ciência Aberta



Política editorial

É responsabilidade do editor-chefe

Política editorial: define a revista e o seu modo de agir

Questões éticas/integridade

Promoção e adoção da Ciência Aberta



Política editorial

Manifestação de integridade: credibilidade e confiança

Preceitos da Ciência Aberta: credibilidade e confiança

Ciência Aberta tem um compromisso ético e está associada às 
boas práticas em pesquisa 

A adoção da Ciência Aberta valida a ética da pesquisa e a 
integridade da publicação!!



Política editorial

Integridade Ciência Aberta

Editores devem ressaltar na Política Editorial!



Política editorial

Clara postura do periódico quanto a Integridade e a Ciência Aberta:

• Política editorial pautada na responsabilidade de ser um veículo de comunicação 
científica de referência

• Exigir de todos  os atores envolvidos (editores, revisores e autores) o 
atendimento aos critérios éticos e de integridade

• Declarar que o periódico está comprometido com a Integridade e a Ciência 
Aberta, apoiando e incentivando fortemente a sua prática na publicação dos 
resultados de pesquisa 



Política editorial

INTEGRIDADE:

O periódico deve declarar seu compromisso com a ética e a integridade.
Informar se o periódico apoia e/ou segue princípios e padrões de ética e 
integridade em publicações científicas (especificar qual!) (COPE - Comitê de 
Ética em Publicações).

Informar se faz uso de software de detecção de similaridade.



Política editorial

Clara postura do periódico quanto a Integridade:

• Compromisso em garantir a integridade em todas as etapas do processo editorial e 
de todos os envolvidos. 

• Informar que todos os casos que envolverem suspeitas de má conduta serão 
investigados pelo periódico sob o mais alto padrão de rigor acadêmico e ético, a fim 
de que todas as dúvidas sejam dirimidas. 

• Informar qual ação será tomada:
ü O manuscrito será retirado do processo;
ü O periódico não receberá submissões do grupo de autores;
ü O editor será afastado das suas atribuições no periódico;
ü O revisor não prestará novas contribuições para o periódico.



Política editorial

• Encorajar os autores a publicarem preprints como uma maneira de acelerar 
a disseminação da pesquisa.

• Recomendar a vinculação do ORCID dos autores à conta de preprints
durante o processo de envio.

• Incentivar os editores a considerarem os comentários disponíveis no registro 
de preprint para informar sua decisão editorial e, quando relevante, os 
editores podem incorporar esses comentários em seus pareceres aos 
autores.

• Para facilitar o depósito de preprints pelos autores, sugerir o uso de 
servidores (BioRXiv, AgriRxiv, SciELO Preprints,....).

Clara postura do periódico quanto a Ciência Aberta - PREPRINT:



Política editorial

• Encorajar o compartilhamento dos dados no manuscrito.
• Incentivar o fornecimento do local onde os dados brutos estão armazenados (ou arquivo 

suplementar) (a menos que isso seja não seja possível por questões éticas, de privacidade 
ou confidencialidade).

• Solicitar declaração para dados não disponibilizados em repositórios públicos (afirmar que 
estarão disponíveis mediante solicitação e o porquê de não estar disponíveis 
publicamente).

• Solicitar declaração quando o compartilhamento de dados não for aplicável pois nenhum 
dado foi gerado ou analisado.

• Para facilitar a seleção de repositório pelos autores fazer alguma recomendação 
(site re3data.org identifica repositórios de dados registrados e certificados relevantes para 
a área).

Clara postura do periódico quanto a Ciência Aberta – DADOS ABERTOS:

https://www.re3data.org/


Política editorial

• O periódico deve declarar o tipo de revisão usada e se há uma tendência 
(simpatia) de abrir as identidades.

• Solicitar concordância dos autores e dos revisor.

Clara postura do periódico quanto a Ciência Aberta – REVISÃO ABERTA POR PARES:



Política editorial

Uma “boa” Política Editorial promove a transparência e uma condução igualitária na 
gestão do periódico!

Todos os envolvidos ganham!!



Política editorial:  AUTORES

• Submeter o manuscrito atendendo os critérios de atribuição de autoria, incluindo 
somente pesquisadores envolvidos no estudo;

• Fazer a citação e a correta referência de todos as informações usadas de outras 
publicações;

• Reportar qualquer conflito de interesses;
• Informar todas as fontes de financiamento;
• Submeter para avaliação somente textos inéditos que não tenham sido apresentados a 

outras publicações, garantido a fidedignidade e autenticidades dos dados;
• Compromisso quanto a originalidade, ineditismo, ausência de fraude e/ou plágio;
• Realizar retratações ou correções de erros, quando necessário.

Integridade dos autores: 
critérios de autoria e o atendimento a Ciência Aberta



Exigir declarações dos autores, onde assumem que:
a) os dados contidos no manuscrito são inéditos e autênticos, portanto, sem fraudes 

e/ou derivações de plágio; 
b) o manuscrito não foi submetido para publicação em nenhum outro veículo impresso 

ou eletrônico (exceto aqueles publicados como preprints);
c) o conteúdo do manuscrito é da inteira responsabilidade de todos os autores 

nominados, os quais assumem terem contribuído significativamente para a pesquisa e 
obrigam-se a fornecer retratações ou correções de erros se necessários;

d) caso haja conflito de interesse, deverão se manifestar, o que será analisado 
posteriormente pelo Comitê Editorial;

e) quando for o caso, o manuscrito é derivado de tese ou dissertação.

Política editorial:  AUTORES

Integridade dos autores: 
critérios de autoria e o atendimento a Ciência Aberta



Para alguns casos específicos, exigir também:
a) Certificado de aprovação do Comissão de Ética e Biossegurança 
b) Depósito em banco de dados (genéticos, de coleções específicas,...)
c) Cadastro da pesquisa na Plataforma Brasil
d) Outros...

Política editorial:  AUTORES

Integridade dos autores: 
critérios de autoria e o atendimento a Ciência Aberta



“Publicar JUNTOS ou perecer”

Integridade dos autores: 
critérios de autoria e o atendimento a Ciência Aberta



Os Critérios SciELO de indexação passaram a exigir a partir de 
2018 que os periódicos instruam os autores a registrar sua 

contribuição individual, que devem como mínimo ter 
participado ativamente na discussão dos resultados e na revisão 
e aprovação da versão final do manuscrito. A expectativa é que 

os periódicos SciELO considerem também a adoção da 
taxonomia CRediT em consonância com as boas práticas de 

comunicação da ciência aberta que o SciELO vem promovendo.

NASSI-CALÒ, L. Critérios de autoria preservam a integridade na comunicação científica [online]. SciELO em Perspectiva, 2018 [viewed 13 September
2020]. Available from: https://blog.scielo.org/blog/2018/03/14/criterios-de-autoria-preservam-a-integridade-na-comunicacao-cientifica/

Integridade dos autores: 
critérios de autoria e o atendimento a Ciência Aberta



Taxonomia das Funções do Contribuidor
(Contributor Roles Taxonomy, CRediT)

Integridade dos autores: 
critérios de autoria e o atendimento a Ciência Aberta



• Conceituação
• Metodologia
• Software
• Validação
• Análise Formal
• Investigação
• Recursos

• Curadoria de Dados
• Escrita – Primeira Redação
• Escrita – Revisão e Edição
• Visualização
• Supervisão
• Administração do Projeto
• Obtenção de Financiamento

14 categorias (papéis de contribuidores):

Integridade dos autores: 
critérios de autoria e o atendimento a Ciência Aberta



Critérios de autoria do International Commitee of Medical Journal Editors (ICMJE)

A autoria deve ser baseada nos quatro critérios seguintes: 

1) contribuições substanciais para a concepção ou o desenho do trabalho; ou coleta e análise, 
ou interpretação dos dados do trabalho;

2) redação do artigo ou revisão quando incluir crítica intelectual importante de seu conteúdo;

3) aprovação final da versão a ser publicada;

4) concordar em ser responsável por todos os aspectos do trabalho, no sentido de garantir que 
as questões relacionadas à precisão ou integridade de qualquer parte tenham sido 
devidamente investigadas e resolvidas.

Integridade dos autores: 
critérios de autoria e o atendimento a Ciência Aberta



Open Researcher and Contributor ID

É um identificador digital único

Conecta o pesquisador à sua produção científica e atividades 
acadêmicas, através da integração de diversos sistemas.

Integridade dos autores: 
critérios de autoria e o atendimento a Ciência Aberta



A utilização de identificador persistente de autor, 
como ORCID ou outro, tem por finalidade eliminar 
homônimos e outros equívocos com o nome dos 
autores. Sua utilização junto à dos metadados do 
artigo assegura atribuição adequada de 
publicações e citações aos autores, e atualmente é 
requerida para o autor correspondente ou todos 
os autores por muitos periódicos e publishers.

NASSI-CALÒ, L. Critérios de autoria preservam a integridade na comunicação científica [online]. SciELO em Perspectiva, 2018 [viewed 13 September
2020]. Available from: https://blog.scielo.org/blog/2018/03/14/criterios-de-autoria-preservam-a-integridade-na-comunicacao-cientifica/

Integridade dos autores: 
critérios de autoria e o atendimento a Ciência Aberta



ORCID + CRediT = !!!!! 

Ao combinar a Taxonomia CRediT com identificadores persistentes de 
autores (por exemplo, ORCID), é possível vincular os dados do autor com 
suas publicações, capturar as contribuições do autor nos metadados do 
periódico e rastrear e recuperar as contribuições de autoria de um 
pesquisador através de suas publicações e através do tempo.

NASSI-CALÒ, L. Critérios de autoria preservam a integridade na comunicação científica [online]. SciELO em Perspectiva, 2018 [viewed 13 September
2020]. Available from: https://blog.scielo.org/blog/2018/03/14/criterios-de-autoria-preservam-a-integridade-na-comunicacao-cientifica/

Integridade dos autores: 
critérios de autoria e o atendimento a Ciência Aberta



Os periódicos, ademais, devem chegar a um consenso sobre o papel do autor 
correspondente, normalmente aquele que assegura que os demais autores 
recebam e estejam de acordo com a versão final do manuscrito a ser 
submetida, bem como toda a correspondência subsequente com os editores e 
pareceristas. O AC, ademais, é responsável por adequar o artigo às normas do 
periódico, bem como assegurar que os dados sejam preservados segundo as 
boas práticas na área para ser recuperável para reanálise; confirmar que os 
dados apresentados reflitam com precisão o original; e prever e minimizar 
obstáculos para o compartilhamento de dados e materiais descritos no 
trabalho em conformidade com todos os autores; entre outras atribuições.

NASSI-CALÒ, L. Critérios de autoria preservam a integridade na comunicação científica [online]. SciELO em Perspectiva, 2018 [viewed 13 September
2020]. Available from: https://blog.scielo.org/blog/2018/03/14/criterios-de-autoria-preservam-a-integridade-na-comunicacao-cientifica/

Integridade dos autores: 
critérios de autoria e o atendimento a Ciência Aberta



Autoria: item de destaque na Política Editorial do periódico!!

Compromisso dos autores ao submeter um manuscrito:

1. A lista de autores deve ilustrar com precisão quem contribuiu para o trabalho e como 
(usando para isso algum sistema de autoria – CRediT, ICMJE, outro...)

2. Outras contribuições devem estar na seção “Agradecimentos” (por exemplo, para 
reconhecer contribuições de pessoas que forneceram ajuda técnica, coleta de dados, 
assistência por escrito, ou um diretor de departamento que forneceu apoio geral)

3. Ao submeter o artigo, todos os autores devem concordar com a ordem em que seus 
nomes serão listados no manuscrito

Integridade dos autores: 
critérios de autoria e o atendimento a Ciência Aberta



Autoria: item de destaque na Política Editorial do periódico!!

O papel do Autor correspondente deve estar claramente definido:

1. assume a responsabilidade pela comunicação com a revista durante o processo 
de envio do manuscrito, revisão por pares e publicação

2. garante que todos os requisitos administrativos da revista, como fornecer 
detalhes de autoria, declarações e aprovação do comitê de ética sejam atendidos

3. fornecer o seu ORCID ao enviar o manuscrito e, após o aceite, incluir o ORCID de 
todos os autores

4. deve estar disponível durante todo o processo de envio e revisão por pares para 
responder às consultas editoriais em tempo hábil

5. responder perguntas sobre o artigo que surgem após a publicação

Integridade dos autores: 
critérios de autoria e o atendimento a Ciência Aberta



EDITORES: estão na porta de entrada do periódico
São eles que recebem o manuscrito!
Realizam o desk review!

Política editorial:  EDITORES
• Garantir que o processo seja baseado na neutralidade e imparcialidade acadêmica;
• Garantir a confidencialidade dos revisores (revisão cega);
• Avaliar e investigar todos os casos em que haja suspeita de má conduta ou 

comportamento antiético;
• Impedir que interesses financeiros comprometam os padrões éticos de publicação;
• Garantir, da melhor maneira possível, que não haja plágio, dados ou resultados 

fraudulentos.

Manuscrito:
atendimento a Integridade e a Ciência Aberta no Desk Review



No desk review deve-se verificar:

1. Escopo, formato, paginação, estrutura, lista de referências, taxas, cover 
letter,.....check list!

2. Encaminhamento das declarações 
3. Conformidade das informações dos autores (nomes completos, instituições, 

endereços, e-mails, Orcid)
4. Autores frequentes, membro do comitê editorial, ...
5. Verificar porcentagem de similaridade (na submissão do manuscrito/no aceite do 

trabalho) 
6. Formulário sobre conformidade Ciência Aberta com a Ciência Aberta (periódicos 

SciELO): checagem dos links informados

Manuscrito:
atendimento a Integridade e a Ciência Aberta no Desk Review



Manuscrito:
atendimento a Integridade e a 
Ciência Aberta no Desk Review



Manuscrito:
atendimento a Integridade e a Ciência Aberta no Desk Review



Manuscrito:
atendimento a Integridade e a Ciência Aberta no Desk Review



Manuscrito:
atendimento a Integridade e a Ciência Aberta no Desk Review



Ø Preprint

ØDisponibilização dos dados de pesquisa

ØAbertura da revisão por pares

Manuscrito:
atendimento a Integridade e a Ciência Aberta no Desk Review

POLÍTICA EDITORIAL (Encoraja, incentiva e orienta!!)



Preprints: da submissão à publicação

Preprint é uma versão completa de um artigo acadêmico ou científico que é 
depositada pelos autores em um servidor público preprints antes do envio a um 
periódico para avaliação por pares, que pode ou não aprovar o manuscrito para 
publicação formal no periódico.

v Dá visibilidade imediata dos resultados de pesquisa

v Maneira mais justa e direta de estabelecer prioridade para descobertas e ideias

Movimento do Acesso Aberto



Preprints: da submissão à publicação

AUTORES:
Informar endereço do repositório e DOI do preprint: 
• Avaliadores  podem validar a pesquisa
• Leitores podem reusar os dados

PERIÓDICO:
Checar os links e verificar os comentários
Informar os links para os avaliadores 



Dados Abertos: da submissão à publicação

Boas práticas para a gestão de dados:

§ ampliam as chances de obtenção de novos resultados e geração de conhecimento 
científico decorrente dos dados disponíveis;

§ livremente acessados, reusados, recalculados e redistribuídos para fins pedagógicos 
ou de pesquisa científica;

§ disponibilizados em repositórios associados a uma licença de atribuição (CC-BY).



Dados Abertos: da submissão à publicação

AUTORES:
Informar endereço do depósito dos dados aberto da pesquisa: 
• Avaliadores  podem validar a pesquisa
• Leitores podem reusar os dados

PERIÓDICO:
Antes de enviar para avaliadores:  dados disponíveis!



Dados Abertos: da submissão à publicação

QUE REPOSITÓRIOS O PERIÓDICO DEVE ACEITAR? 

REUSO REPRODUTIBILIDADE COMPARTILHAMENTO

Repositórios: 
ü Institucionais (universidades e temáticos)
ü Genéricos/específicos: Figshare; Zenodo; GeneBank

re3data.org: identifica repositórios de dados registrados e 
certificados por área



Integridade dos avaliadores e o atendimento a Ciência Aberta

§ Devem cumprir diretrizes éticas (p.ex. COPE).
§ Respeitar à confidencialidade da avaliação.
§ Não revelar detalhes do manuscrito (durante ou após o processo de avaliação).
§ Se comprometer a:

•Recusar o convite caso existam quaisquer conflitos de interesse;
•Realizar a avaliação eles próprios;
•Realizar a avaliação dentro do prazo estipulado;
•Manter sigilo absoluto sobre os textos avaliados (não os discutir com colegas e nem 
usar informações em seu próprio benefício, até a publicação do artigo;
•Conferir se os dados estão disponíveis em repositórios de acesso aberto e se eles são 
válidos e confiáveis.

Política editorial:  AVALIADORES



Integridade dos avaliadores e o atendimento a Ciência Aberta

• Acesse repositório
• Encontre os dados
• Analise os dados para verificar confiabilidade, veracidade 

O que se espera dos avaliadores...



Integridade dos avaliadores e o atendimento a Ciência Aberta

• Avaliadores indicados pelos autores

• Tempo de avaliação

• Avaliador da mesma instituição do autor

• IP de computador

Editores devem ter atenção...

ScholarOne chama a atenção 
para atividade suspeita



Processo de abertura da revisão por pares: um passo de cada vez

Duplo cego

Simples cego

Revisão aberta



Processo de abertura da revisão por pares: um passo de cada vez

O nosso principal papel é o de encorajar....

...não precisamos exigir!



Publicação do artigo – o que não pode faltar para atender a Ciência Aberta



Editor...



Editor...



ORCID...



Contribuição dos autores...



Preprint...



Preprint...



Dados Abertos...



Dados Abertos...



Dados Abertos...



Dados Abertos...



Dados Abertos...



Dados Abertos...



Dados Abertos...



Dados Abertos...



Dados Abertos...



Dados Abertos...



Dados Abertos...



Revisão aberta...



Revisão aberta...



Revisão aberta...

PLOS authors have the option to publish the peer review history of their article (what does this 
mean?). If published, this will include your full peer review and any attached files.
If you choose “no”, your identity will remain anonymous but your review may still be made public.
Do you want your identity to be public for this peer review? For information about this choice, 
including consent withdrawal, please see our Privacy Policy.
Reviewer #1: Yes: Peter W. Baas
Reviewer #2: No
Reviewer #3: No

https://journals.plos.org/plosgenetics/s/editorial-and-peer-review-process
https://www.plos.org/privacy-policy


Lembrete para os avaliadores...









silvia.galleti@sp.gov.br


