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Principais motivos de
recusa

Principais motivos de recusa

Motivo de recusa
Elogios
Sugestões

Missão e escopo vagos ou
muito amplos!
Baixo índice de citação.
Instruções confusas!

Principais motivos de recusa

Motivo de recusa
Elogios
Sugestões

Website sem versão em
inglês.
Website é uma
sub-página da
instituição ou sociedade.
Website sem
informações e artigos
somente em PDF.

Principais motivos de recusa

Motivo de recusa
Elogios
Sugestões

Não publica em todas as
áreas que indica.
Informações incompletas.
Descrição do corpo
editorial sem padrão e
designações vagas ou não
consistentes com a
descrição do processo.
Políticas editoriais rasas
e instruções aos autores
que não as reforçam.
Declarações dos autores
ausentes ou presentes de
forma inconsistente.

Principais motivos de recusa

Motivo de recusa
Elogios
Sugestões

Qualidade do inglês, escrita
e das imagens e tabelas.
Revisões rasas. Qualidade,
rigor dos dados e
contribuição de informação
nova inconsistentes.
Discussão fraca e
conclusões forçadas.
Citações antigas.
Desenho da pesquisa e
estatísticas de baixa
qualidade, e objetivos vagos
ou ausentes.

Principais motivos de recusa

Motivo de recusa
Elogios
Sugestões

Eliminar contribuições
marginais aumentando o
rigor da avaliação.
Expandir e descrever
claramente as políticas
editoriais, e garantir que
sejam seguidas.
Demonstrar aderências às
políticas.
Aprimorar as instruções
aos autores.
Melhorar a descrição e o
rigor na execução da
avaliação e peer-review.

A regra de ouro

Regra de ouro para indexar seu periódico

Faça exatamente o que está
descrito nas suas políticas e
instruções aos autores.
Luciano Panepucci (circa 2017)

Regra de ouro para indexar seu periódico

Siga suas Políticas e
Instruções aos Autores.
Luciano Panepucci (circa 2017)

Regra de ouro para indexar seu periódico

Diga A: Faça A!
Luciano Panepucci (circa 2017)

Regra de ouro
para indexar seu
periódico

Sigla
🤔
SPIA
DA:FA!

Regra
Faça exatamente o que está descrito nas
suas políticas e instruções aos autores.
Siga suas Políticas e Instruções aos
Autores.
Diga A: Faça A!

Alguns exemplos
práticos

Revista Errada

Revista Correta
Informações desnecessárias e
sem informações importantes.

A RevEr (ISSN online 2237-5228) é uma publicação que existe de
1992 e originou-se da fusão da RevA e RevB, editada pela Editora
Esférica em Acesso Aberto, com periodicidade anual e artigos
publicados em Inglês seguindo um modelo de publicação de artigos
em fluxo contínuo.

Foco e Escopo

Vago, genérico e sem escopo.

Promover o intercâmbio de informações científicas entre a
comunidade nacional e internacional, publicando pesquisa
básica e aplicada.

Logo, texto e link contraditórios.

Artigos publicados em Acesso Aberto e distribuídos sob os termos
da Licença Creative Commons Atribuição, que permite o uso,
distribuição e reprodução sem restrições e em qualquer meio, desde que o
trabalho original seja corretamente citado.

Logos sem links e texto indisponível em algumas bases.

Completo com o essencial.
A Revista Correta (ISSN online 2237-5228) é uma publicação científica online
avaliada por pares, editada pela Editora Cubo em Acesso Aberto, com
periodicidade anual e artigos publicados em Inglês seguindo um modelo de
publicação de artigos em fluxo contínuo.

Foco e Escopo

Especíﬁco, claro e com escopo.

Promover uma comunicação rápida e eficiente, publicando pesquisas em
ciências básicas e aplicadas de alta qualidade, para fomentar o
intercâmbio entre a comunidades acadêmica, industrial, educacional e
profissional, nacionais e internacionais da área de REAAREA.

Artigos publicados em Acesso Aberto e distribuídos sob os termos
da Licença Creative Commons Atribuição, que permite o uso, distribuição e
reprodução sem restrições e em qualquer meio, desde que o trabalho original seja
corretamente citado. Este posicionamento está de acordo com as definições de acesso
aberto da BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Links levam para perﬁl do periódico na base.

Revista Errada
Corpo Editorial
Editor-chefe
Paulo Reglus Neves Freire (USP)
Co-editor
Ada Lovelace

Revista Correta
Inconsistências.
Sem decisões.
Descrição vaga e pouco
convincente.

Políticas Editorias

University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA

Corpo Editorial
Editor-chefe
Dr. Paulo Reglus Neves Freire (https://orcid.org/0000-0002-0000-0000)
Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina. São Paulo, SP, Brazil

Co-editor
Prof. Dr. Ada Lovelace (https://orcid.org/0000-0002-0000-0000)

Políticas Editorias

University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA

Editores adjuntos
Dr. Marie Curie
Werner Heisenberg
Arthur C Clarke
Comitê editorial
...

Sem padrão.
Falta informação.

Processo de avaliação
Os artigos submetidos são avaliados quanto a
adequação às normas. Estando em ordem são
avaliados pelo Editor quanto ao escopo e
interesse e depois encaminhado para um
Editor de Área que convidará dois membros do
comitê editorial para realizar avaliação cega.
Havendo divergência o editor poderá convidar
um terceiro revisor ad-hoc para avaliar o artigo
e depois enviará a decisão.

Processo de avaliação

Editores adjuntos
Marie Curie (https://orcid.org/0000-0002-0000-0000)

1. Os artigos submetidos são avaliados quanto
a adequação às normas Co-editor, Estando
em ordem são recusado ou devolvido.
Werner Heisenberg (https://orcid.org/0000-0002-0000-0000)
dadas MG,
dsdaasd
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo2.Horizonte,
Brasil adpelo Editor-chefe quanto
ao escopo e interesse e depois encaminhado
para recusar ou um dos Editores adjuntos.
Arthur C Clarke (https://orcid.org/0000-0002-0000-0000)
Utrecht University, Utrecht, The Netherlands3. ra Editores adjunto dddasd sadsasad aad
asd asds ois membros do comitê editorial para
realizar avaliação duplo-cega. Hd sd assa a
Comitê editorial
aavendo divergência o editor poderá co
...
asnvidar um terceiro revisor ad-hoc.
4. paf sdfs ra avaliar o artigo e depois env
sdfsd Editor-chefe sdiará a decisão aceito,
requer correções ou recusado.
Università degli Studi di Milano, Milan, Italy

Você está seguindo as
suas políticas?

Sua Revista
Políticas Editoriais
Políticas de seção
● Artigos Originais
3.000 palavras de texto e 40 referências.
● Artigos de Revisão
5.000 palavras de texto e 100 referências.
● Relatos de Caso
1.500 palavras de texto e 25 referências.
● Comunicações Breves
1.000 palavras de texto e 10 referências.

Taxas de publicação

Autoria, responsabilidade e
contribuições dos autores
No máximo X autores....

Declaração de conflito de interesse
Enviar formulário, enviar uma declaração…? Quais tipos de
conflito devem ser declarados?

Declaração fontes de financiamento
Enviar formulário, enviar uma declaração…? Quais
informações devem ser enviadas?

Cobra, não cobra?

Declaração sobre abertura dos dados
Acesso aberto e copyright

Encoraja ou exige que os autores declarem ou depositem?

No máximo X autores....

Políticas de autoarquivamento
Permite? Quais versões, onde e quando?

Uso de roteiros de redação
Encoraja ou exige o uso de roteiros para redação de
artigos científicos?

Declarações de ética na pesquisa
Consentimento informado, direitos de humanos e animais,
registro de pesquisas e ensaios.

Roteiro

Tópicos

1.
2.
3.
4.
5.

Planejar
Estudar
Revisar
Executar
Submeter

Tópicos

1.
2.
3.
4.
5.

Planejar
Estudar
Revisar
Executar
Submeter

1. Planejar
1.

identiﬁque qual é o website oﬁcial do seu periódico

2.

veriﬁque a situação atual

3.

encontre os critérios de cada indexador

4.

selecione indexadores-alvo pensando nos pré-requisitos

5.

identiﬁque os requisitos indiretos

o indexador sempre vai começar pelo website que você indicar.

seu periódico continua indexado?

google: indexador journal selection criteria.

Por exemplo, Scielo requer DOAJ e MEDLINE requer preservação digital, PMC ciências da vida.

Por exemplo: ICMJE, COPE, OASPA, WAME, DOAJ Principles of Transparency & best practice,
CSE, EQUATOR Network, TOP Guidelines etc.

2. Estudar
1.

(opcional) entenda o processo

2.

organize os critérios em categorias

3.

entenda os critérios e como a sua adoção impacta no seu ﬂuxo

eles mudam, e no ﬁnal, quando chegar a hora você dar um jeito!

muitos já tem isso pronto.

alguns podem ser nebulosos!

An Introduction to the Scopus
Content Selection and Advisory
Board (CSAB)
The Role of an Editor

Content selection process

Acompanhamento

Critérios Scopus

Journal Selection for PMC

Acompanhamento

Critérios PMC

Web of Science Journal Evaluation
Process and Selection Criteria Web of Science Group

Web of Science Publisher Portal
Support - Web of Science Group

Critérios Web of Science

3. Revisar
1.

as informações do ISSN e de contato

2.

as suas indexações atuais

3.

a mini-biograﬁa, a missão e o escopo

4.

a sua licença e política de copyright

5.

a padronização e designações do corpo editorial

6.

a estrutura as suas políticas e instruções aos autores

acesse https://portal.issn.org/, revise suas informações e ajuste se precisar.

acesse todos os indexadores que constam no seu website, conﬁrme que ainda está indexado e anote o link do perﬁl do periódico.

apenas o essencial, sem esquecer de nada, e seja especíﬁco, claro e certeiro no escopo.

evite contradições. Entenda mais lendo Copyright and Licensing – Part 1 – DOAJ

seja consistente no padrão e nas designações.

identiﬁque quais são as seções que você vai precisar incluir, expandir, dividir etc.

4. Executar
1.

coloque todo o conteúdo institucional do website em um documento

2.

atualize os conteúdos que você já revisou na etapa anterior

3.

crie o esqueleto com a estrutura para as políticas e instruções

4.

aloque os conteúdos que você já tem no esqueleto criado (separe políticas de instruções!)

5.

escreva ou complemente os conteúdos que faltam

eu gosto do Google Docs, mas pode ser outro. Pode ser qualquer coisa na nuvem, mas POR FAVOR não use arquivos locais!!!

assim vocêu não perde o trabalho da etapa anterior. Mas faça em etapas separadas, é melhor para seguir o roteiro.

entenda a diferença entre políticas de instruções. Invista seu tempo para entender organizar essa parte.

é comum precisar separar grandes parágrafos em diferentes seções. Use a boa redundância para informações importantes!

você se inspirar em textos de outros periódcios, desde que faça sentido e que você reescreva com as suas próprias palavras.

5. Submeter
1.

use um email do periódico (ou do publisher...) preferencialmente que esteja no website!

2.

anote o código de rastreamento!

3.

ajude o seu eu do futuro!

4.

publique em dia SEMPRE!

5.

siga a regra de ouro!

já cansei de ver históricos perdidos. Eu recomendo email corporativo do Google Workplace, mas pode ser da Microsoft também.

Scopus, PMC, MEDLINE e DOAJ tem. Novidade: agora a Web of Science também tem (Portal do Publisher)!

anote na agenda, guardeas datas, prints, emails, links de formulários e outras informações. Você vai se agradecer!

isto também é regra de ouro, mas na dúvida saiba: é melhor menos artigos em dia, do que publicar atrasado!

comece a usar uma planilha para controle de qualidade e checagem de aderência às políticas editoriais

Algumas ferramentas

Avaliação MEDLINE (2017)

Planilha para análise de aderência às políticas e controle de qualidade (Editora Cubo)

Conteúdo e estrutura modelo para o website de periódico cientíﬁco (Editora Cubo)

Website Editora Cubo Serviços de consultoria editorial

Palestras anteriores
ABEC Meeting 2017
Conhecendo a Editora Cubo
ABEC Meeting 2018
Plataforma de serviços Editora Cubo
ABEC XXVI CEC 2019
Ferramentas online gratuitas para o ﬂuxo editorial

Obrigado!

Luciano Panepucci
Cofundador e Diretor de Tecnologia
luciano@editoracubo.com.br
+55 (16) 3307 2068 | Ramal 7464
+55 (16) 991 728 681 | WhatsApp
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