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Anúncios

Fevereiro, 2022
Taxonomia CRediT, para declarar contribuição 
de autores foi certificada pela ANSI/NISO.

Fevereiro, 2022
Crossref investiga o crescente problema de 
integridade nas imagens.

Março, 2022
Crossref vai criar "DOI" para Corpo Editorial?

Julho, 2022
Editora Cubo completa 20 anos, muda de 
telefone, expande fronteiras, traduz o guia 
DOAJ e lança Ector, um contato inteligente.

https://doaj.org/apply/guide/
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As 3 leis da gestão 
de periódicos 

científicos

1ª Lei: Um periódico não deve, por ação ou 
inação, incorrer sistematicamente em prática 
editorial divergente de suas políticas editoriais;

2ª Lei: Um periódico deve obedecer às 
recomendações de boas práticas, exceto quando 
elas entrem em conflito com a Primeira Lei; e

3ª Lei: Um periódico deve proteger sua própria 
existência, desde que isso não entre em conflito 
com a Primeira ou Segunda Leis.🤔

As 3 leis da gestão de periódicos científicos
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1ª Lei

Cuidado com estas práticas:
● Tipos de artigos obsoletos.

● Similaridade não verificada.

● Fontes não checadas.

● Roteiros não exigidos.

● Controle de qualidade inexistente.

● Declarações inconsistentes.

● Informações contraditórias.

● Imagens sem qualidade.

● Autoria sem critério.

Atenção à recorrência das falhas!

Um periódico não deve, por ação ou 
inação, incorrer sistematicamente em 

prática editorial divergente de suas 
políticas editoriais.

https://youtu.be/x3YOCnhymn0

https://youtu.be/x3YOCnhymn0
https://youtu.be/x3YOCnhymn0


2ª Lei
Um periódico deve obedecer às 

recomendações de boas práticas, 
exceto quando elas entrem em 

conflito com a Primeira Lei.

Foto: Plate spinning by Henrik Bothe, por Henrikbothe (CC-BY-SA-4.0). Sem modificações.

Obedecer recomendações:
● Começe pelos "Princípios de 

Transparência…"

● Mas prestigie o que é nosso pra tirar 
dúvidas:
○ Publicações ABEC
○ 21 Diretrizes do CNPq
○ Boas Práticas Científicas FAPESP (e 

outras FAPs)
○ SciELO(.org)
○ Recomendações da ABC

● Depois outras recomendações (TOP, 
ICMJE, APA

● Atenção às implicações implícitas… 
avançe devagar (mas sempre)

Não dê um passo maior que a perna!

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henrik_Bothe_plate_spinning.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://doaj.org/apply/transparency/
https://doaj.org/apply/transparency/
https://www.abecbrasil.org.br/novo/
https://www.gov.br/cnpq/pt-br/composicao/comissao-de-integridade
https://fapesp.br/boaspraticas/
https://www.scielo.org/pt/sobre-o-scielo/metodologias-e-tecnologias/
https://www.abc.org.br/publicacoes/documentos/etica-pesquisa/


3ª Lei
Um periódico deve proteger sua 

própria existência, desde que isso não 
entre em conflito com a Primeira ou 

Segunda Leis.

¹ Apesar de muitos acervos se perderem em "backups caseiros".
Foto: PxHere (CC0). Recortada.

O conhecimento científico é colaborativo, e permanece¹, nós estamos de passagem.

Quem é o periódico científico?
● O conhecimento que publica

○ Publique correções, isso não pode ser um 
estigma.

● Seu acervo acessível
○ Backup próprio (não delegue).
○ Preservação permanente.

● Suas informações (e alterações)
○ Repositórios de Políticas (Diadorim, 

Sherpa/Romeo).
○ Indexadores (mantenha atualizados)

● Seus processos e suas ferramentas
○ Documente checklists, políticas internas, acertos 

e erros usando pastas compartilhadas.

● Suas pessoas
○ Ajude autores, treine equipes, oriente 

colaboradores.

https://pxhere.com/en/photo/814674
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://retractionwatch.com/2022/01/20/courage-and-correction-how-editors-handle-and-mishandle-errors-in-their-journals/
https://retractionwatch.com/2022/01/20/courage-and-correction-how-editors-handle-and-mishandle-errors-in-their-journals/
https://www.crl.edu/archiving-preservation/digital-archives/certification-assessment
https://diadorim.ibict.br/
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/


Roteiro para 
indexação
revisado

1. Planejar
2. Estudar
3. Revisar
4. Executar
5. Submeter
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1. Planejar
1. Identifique qual é o website oficial do seu periódico

O website indicado na submissão é onde os consultores das bases vão olhar informações.

2. Verifique a situação atual do periódico
O periódico continua indexado em todos os locais indicados no website?

3. Encontre a fonte original dos critérios de cada indexador 
Pergunte pra alguém ou google: "<nome do indexador> journal selection criteria". Exemplo: "lilacs journal selection criteria"

4. Selecione o indexador que quer e entenda pré-requisitos 
Por exemplo:
○ Scielo requer DOAJ,
○ MEDLINE e PMC são restritos a periódicos de ciências da vida,
○ MEDLINE requer preservação digital permanente certificada, etc.
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2. Estudar
1. Entenda o processo 

É em uma ou várias etapas? É todo via formulários online, requer preparação de arquivos ou envio de emails?

2. Organize os critérios em categorias 
Muitos já tem isso pronto em tabelas. Assista ao outro webinar e pegue o PDF com links e prints!

3. Estude os critérios e requisitos diretos e indiretos (implícitos) e entenda: Como atendê-los 
individualmente impactará o seu fluxo e equipe atuais?
Por exemplo: ICMJE, COPE, OASPA, WAME, DOAJ Principles of Transparency & best practice, 
CSE, EQUATOR Network, TOP Guidelines, Publicações ABEC, 21 Diretrizes do CNPq, Boas Práticas Científicas FAPESP (e outras FAPs), 
SciELO(.org), Recomendações da ABC etc.

4. Estude as recomendações para sanar dúvidas e defina: Quais critérios e requisitos vai atender 
primeiro?
Respeite as 3 Leis da gestão de periódicos científicos.
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http://www.icmje.org/recommendations/browse/
https://publicationethics.org/
https://oaspa.org/
http://www.wame.org/
https://doaj.org/apply/transparency/#principles-of-transparency-and-best-practice-in-scholarly-publishing
http://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/
https://www.equator-network.org/
https://www.cos.io/initiatives/top-guidelines
https://www.abecbrasil.org.br/novo/
https://www.gov.br/cnpq/pt-br/composicao/comissao-de-integridade
https://fapesp.br/boaspraticas/
https://www.scielo.org/pt/sobre-o-scielo/metodologias-e-tecnologias/
https://www.abc.org.br/publicacoes/documentos/etica-pesquisa/


3. Revisar
1. Revise as informações do ISSN e de contato

Acesse https://portal.issn.org/ e revise suas informações. Se precisar entre em contato com o Centro Brasileiro do ISSN para atualizar.

2. Confirme suas indexações atuais
Acesse todos os indexadores que constam no seu website, confirme que ainda está indexado e anote o link direto do perfil do periódico.

3. Deixe a mini-biografia, a missão e o escopo do periódico claros
Apenas o essencial, sem esquecer de nada, e seja específico e certeiro no escopo.

4. Confirme que sua licença e política de copyright não estão contraditórias
Entenda mais lendo Licensing & copyright – DOAJ e  Copyright and Licensing – Part 1 – DOAJ

5. Confirme o uso das designações do seu corpo editorial
Seja consistente e use as mesmas designações no wesite todo (nas políticas, normas etc.)

6. É fácil e intuitivo encontrar políticas e normas no seu website?
Peça para um colega localizar diferentes informações (critérios de autoria, como informar dados dos autores, tipos de artigo aceitos, requisitos 
específicos para os diferentes tipos de artigo, etc.)

12

https://portal.issn.org/
https://doaj.org/apply/copyright-and-licensing/
https://blog.doaj.org/2015/05/19/copyright-and-licensing-incompatibility-part-1/


4. Executar
1. Reúna todo o conteúdo institucional do website em um único documento

Esse documento será a base para preparar as alterações necessárias.

2. Atualize os conteúdos que você já revisou na etapa anterior
Nesta etapa, edite somente correções ou ajustes urgentes e com implicações menores.

3. Elabore a estrutura de seções e subseções das páginas
No início do arquivo crie a estrutura das políticas e instruções focando na encontrabilidade (use o teste que seu colega fez na etapa 3).

4. Mova os conteúdos para as subseções criadas
Esta etapa pode ser difícil. Se seu conteúdo mistura políticas e instruções talvez você precise duplicar textos temporariamente.

5. Escreva ou complemente os conteúdos que faltam
Esta etapa é difícil. Ajuste todos os textos conforme a subseção, criando uma unidade e inserindo citações internas (sobretudo nas instruções 
para citar as políticas) e externas (principalmente nas políticas para referenciar diretrizes de algum orgão).
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5. Submeter
1. Efetue a submissão com um email do periódico (ou do publisher...)

Cansei de ver históricos perdidos. Use email institucional (se for do periódico), senão compre email corporativo do Google ou Microsoft.

2. Anote o código de rastreamento!
Anote e faça print de tudo. Scopus, PMC, MEDLINE e DOAJ tem. Novidade: agora a Web of Science também tem (Portal do Publisher)!

3. Prepare-se para o futuro (3ª Lei)
Registre TUDO na nuvem do periódico, incluindo datas, prints de tela, mensagens, formulários preenchidos etc. Alguém vai te agradecer!

4. Publique em dia SEMPRE! (1ª Lei)
Lembre que é melhor publicar menos artigos em dia, do que publicar atrasado!

5. Siga as 3 Leis para gestão de periódicos científicos
Comece a garantir a 1ª Lei. Use uma planilha para controle amostral de qualidade e checagem de aderência às políticas editoriais.



Algumas ferramentas



Controle amostral de aderência às políticas



Documentos compartilhados para estruturar e 
revisar políticas, normas e sua história



Obrigado!
Luciano Panepucci
Cofundador e Diretor de Tecnologia

luciano@editoracubo.com.br
+55 (16) 3509-7800 | Ramal 1010
+55 (16) 991 728 681 | WhatsApp
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