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• Onde entra o preprint na construção do conhecimento?
(inclui o que é um preprint....)

• Por que o preprint é bom para o avanço do conhecimento?

• Por que o preprint é bom para os autores?

• Por que o preprint é bom para os editores de revistas?
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Ciência Aberta: preprints

O preprint e eu temos mais ou menos a mesma idade...

> 60 anos!!!!! 

isso faz dele o verdadeiro pioneiro da ciência aberta!

online há cerca de 30 anos

Ainda não se falava em ciência aberta...

Nasceu nas chamada “duras”

mas já permeia todas as áreas
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Aí entram os preprints...
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Ciência Aberta: preprints

Críticas
(na verdade, uma exclui a outra, rsrsrs...)

Rejeito preprints porque...

• divulgam um conhecimento incompleto, não certificado

• quebram o ineditismo dos conhecimento que divulgam

E o custo de atrasar a aplicação para benefício da  

humanidade?

Se o conhecimento está incompleto... 

bem, vai ser inédito quando estiver completo, certo?
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• Onde entra o preprint na construção do conhecimento?
(inclui o que é um preprint....)                                              ✓

• Por que o preprint é bom para o avanço do conhecimento? ✓

• Por que o preprint é bom para os autores?

• Porque o preprint é bom para os editores de revistas?
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Por que o preprint é bom para quem produz o artigo?

• Antecipa em meses a publicação de sua pesquisa

• Impede um revisor não íntegro de se apropriar da pesquisa feita

• Garante prioridade

Por que o preprint é bom para quem edita as revistas?

• Quem edita e recebe um artigo de grande potencial, que gostaria de

publicar de imediato, pode fazê-lo como preprint, sem deixar de atender

as boas práticas publicação científica e sem ferir a ética e a integridade

da Ciência, e prosseguir com a revisão regular por pares.

• Reduz a pressão de autoras e autores para apressar publicação,

permitindo um processo editorial mais rigoroso e aprofundado  
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Revista: faça sua indexação no EmeRI

https://preprints.ibict.br
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https://preprints.ibict.br/


ABECDiálogos

Autoras e autores: publiquem em revistas EmeRI
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