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• A redação científica moderna é compacta, 

direta e, infelizmente, algumas vezes…

• … tediosa, devido à estas

características.

REDAÇÃO CIENTÍFICA





✓ O que te levou a se tornar um Editor?

✓ Qual é o aspecto mais gratificante do trabalho editorial para 

você e o que você acha difícil realizar?

✓ Qual é o atributo mais importante na sua opinião para se 

tornar um Editor?

✓ Nomeie um item / ferramenta / recurso que você não pode 

deixar de ter em sua função como Editor?

✓ Você tem algum conselho específico para Editores jovens?

"Quando você explorar um campo desconhecido com

curiosidade, inovação e comprometimento, você desfrutará

de realizações notáveis."

https://www.elsevier.com/connect/editors-update/editor-in-a-60-

second-spotlight-yanlei-

yu?utm_campaign=STMJ_ED_UP_RoW_APR18&utm_channel=e

mail&utm_source=&utm_acid=16091597&SIS_ID=0&dgcid=STM

J_ED_UP_RoW_APR18&utm_in=DM264393

https://www.elsevier.com/connect/editors-update/editor-in-a-60-second-spotlight-yanlei-yu?utm_campaign=STMJ_ED_UP_RoW_APR18&utm_channel=email&utm_source=&utm_acid=16091597&SIS_ID=0&dgcid=STMJ_ED_UP_RoW_APR18&utm_in=DM264393


✓Ser ético, crítico e discreto

✓Saber guardar segredo e ser 

compromissado

✓Ser responsável e ter poder de decisão

✓Ter competência administrativa (gestão)

✓Ser pesquisador e saber elaborar um 

projeto

✓Ser proativo e organizado

✓Ter tempo para se dedicar ao periódico

✓Ter competência agregadora e trabalhar 

em equipe
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✓Participar de eventos e cursos de educação 

continuada relacionados com Editoração

✓ Participar de eventos relacionados ao 

escopo da revista – convidar autores

✓Participar de um grupo produtivo de 

pesquisa

✓Publicar os seus trabalhos em boas revistas 

e citar a sua

✓Dar parecer para outras revistas

✓Preparar seus colaboradores

✓Preparar o seu substituto...
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✓Séries temáticas e especiais - são um 

conjunto de publicações coordenadas por 

um “Guest Editor” de renome internacional, 

da mais elevada competência acadêmica, e 

a convite do Editor-chefe. 

✓Este especialista irá prospectar autores 

mundo afora para redigir manuscritos de 

elevada qualidade dentro de uma temática 

previamente definida. 
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“Deve dormir, sonhar e 

acordar pensando na 

revista”  

e...

“Ter um projeto e saber 

onde quer chegar”!

DESAFIOS DO EDITOR



Algumas vezes irá 
cometer erros 

porque parte do 
processo é 
subjetivo e 
complexo.

DESAFIOS DO EDITOR



Como citar a 
instituição ?

➢ 9th University

DESAFIOS DO EDITOR



Universidade de São Paulo - USP

o São Paulo University

o University of São Paulo

o State University of São Paulo

o São Paulo State University

o Saint Paul University

DESAFIOS DO EDITOR



Universidade Estadual Paulista –
Júlio de Mesquita Filho - UNESP

o 61 variações

o UNESP – Universidade estadual 
Paulista

o UNESP - São Paulo State
University

DESAFIOS DO EDITOR



1-Editor-chefe de FORMA

-Desenvolver a arte e o design do

PDF;

-Checar a produção (OJS);

-Incluir e checar o DOI number;

-Preparar indexação em Bases de

dados;

-Divulgar nas redes sociais;

-Verificar o fluxo de produção;

-Checar o PDF final;

-Converter arquivos para XML;

-Corrigir os idiomas;

-Corrigir a bibliografia

-Inserir palavras chave.

2-Editor-chefe de CONTEÚDO

-Prospectar trabalhos;

-Fazer uma network de colaboradores;

-Prospectar Editores associados e 

corpo editorial;

-Criar oportunidades de séries

temáticas;

-Administrar o trabalho e o parecer 

dos revisores;

-Dar parecer na sua e nas demais 

revistas;

-Aceitar e rejeitar trabalhos na 

“porta”;

-Corrigir citações erradas nas Bases.

A gestão compartilhada da revista...

DESAFIOS DO EDITOR
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1-Convidar pesquisadores para participar do 

corpo editorial sem conhece-los 

pessoalmente;

2-Convidar pesquisadores para participar 

como Editor Associado “figurativo”;

3-Convidar pesquisadores para submeter 

artigos sem conhece-los;

4-Manter editores associados e membros do 

corpo editorial “figurativos”;

O QUE NÃO DEVE FAZER
deve tomar...
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5-Não exigir dos membros da revista a 

contribuição anual na forma de revisão e na 

publicação de bons artigos;

6-Aceitar artigos apenas porque os autores 

são seus amigos;

7-Aceitar artigos apenas porque estão 

pagando ou patrocinando coisas de 

interesse;

8-Aceitar artigos com conteúdo regional;

O QUE NÃO DEVE FAZER
deve tomar...
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9-Ficar passivo esperando 

submissões;

10-Não ser proativo e perder 

oportunidades....

O QUE NÃO DEVE FAZER
deve tomar...
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PubMed e PubMed Central

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2145/

Web of Science (Clarivate Analytics) – Impact Factor

http://apps-

webofknowledge.ez87.periodicos.capes.gov.br/WOS_GeneralSea

rch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID

=8B43kszFTwBEMUeCok8&preferencesSaved

SCOPUS (SJR) (SCImago Journal & Country Rank)

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=4000152107&tip

=sid&clean=0

SciELO

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1678-

9199&lng=en&nrm=iso

DESAFIOS DO EDITOR
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PRIORIZAR QUALIDADE

✓ Avaliação rigorosa na “porta de entrada”, ou seja, 

quando o manuscrito chegar ao periódico o 

Editor-chefe deve avaliar se vale a pena publicar. 

✓ As perguntas estratégicas são: este artigo está 

no escopo da revista? Está dentro das normas? 

Será citado? É inovador? É atual? Onde estão as 

“coisas novas”? Se uma destas perguntas for 

negativa, o manuscrito deve ser rejeitado da 

porta. Com isso, você terá menos artigos para 

publicar e menor serviço para os seus 

colaboradores. 
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PRIORIZAR QUALIDADE

✓ Cortar editoriais, cartas e artigos de pouco 

interesse. Se você é daqueles que a todo novo 

número escreve um editorial – esqueça! 

✓ Você estará contribuindo para diminuir o Fator de 

Impacto. Seja comedido, escreva menos, 

publique apenas o necessário e o suficiente!

✓Neste momento você precisa ter coragem, 

ser cruel e priorizar a qualidade. Esqueça os 

amigos e foque nas suas metas - caso 

contrário você não as atingirá!!!
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Rejeição de artigo

•5% the Lancet, JAMA, The BMJ

•50% PLOS ONE, BMJ Open

•Média 50%

DESAFIOS DO EDITOR



• Fora do escopo do periódico

• Baixo mérito científico

• Muitos problemas de escrita e formatação

• Suspeitas éticas – plagiarismo, etc.

• Cientificamente bom, mas sem novidade

DESAFIOS DO EDITOR

Rejeição de artigo



PRIORIZAR QUALIDADE

✓Publicar arquivos de multimídia – toda 

publicação dita “eletrônica” deve permitir 

vídeos, áudios, etc.

✓PUBLICAÇÃO CONTÍNUA 

– velocidade da publicação 

- tendência mundial

DESAFIOS DO EDITOR



MISSÃO

✓ É fundamental que o periódico

mantenha boas relações com os

autores.

✓ É fundamental que os autores

mantenham boas relações com as 

pessoas envolvidas na administração

e na confecção do periódico.

DESAFIOS DO EDITOR



MISSÃO

✓ Toda comunicação com os autores

deve ser  profissional, rápida, pontual, 

cortês, clara e honesta, com altos 

padrões éticos.

✓ Toda comunicação dos autores com o 

periódico deve ser  profissional, rápida, 

pontual, cortês, clara e honesta, com 

altos padrões éticos.

DESAFIOS DO EDITOR
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• O site Retraction Watch tornou-se uma 

fonte de informação sobre a ocorrência de 

casos de má conduta científica no mundo 

(agosto 2017, mais de 8000).

• Um artigo publicado em janeiro na revista 

Scientometrics analisou 1.623 retratações 

divulgadas entre 2013 e 2015 com base 

em parâmetros como país de origem, área 

do conhecimento e causa da retratação.

Radiografia das retratações no mundo
Rev. Pesquisa FAPESP, ed. 264, fev. 2018 

http://www.retractionwatch.com/


Radiografia das retratações no mundo
Rev. Pesquisa FAPESP, ed. 264, fev. 2018 



Radiografia das retratações no mundo
Rev. Pesquisa FAPESP, ed. 264, fev. 2018 



• Juntos, Estados Unidos e China 

representaram cerca de 41% do total de 

retratações, com 376 e 283 artigos 

cancelados, respectivamente. 

• Os Estados Unidos também tiveram o 

maior número de retratações por má 

conduta (225), seguidos por Japão (75) 

e Índia (61).

Radiografia das retratações no mundo
Rev. Pesquisa FAPESP, ed. 264, fev. 2018 



Dra. Fraude se candidata para 

vaga de editora
Revista FAPESP, ed. 254, abril 2017

Veridiana Scarpelli

➢Representantes de conselhos editoriais de 360 

revistas científicas de acesso aberto receberam 

em 2015 um e-mail de uma certa Anna Olga 

Szust, jovem professora do Instituto de Filosofia 

da Universidade Adam Mickiewicz, na Polônia.



Dra. Fraude se candidata para 

vaga de editora
Revista FAPESP, ed. 254, abril 2017

Veridiana Scarpelli

➢ Ela se dispunha a atuar como editora das 

publicações, embora oferecesse escassas 

credenciais acadêmicas: no currículo, havia 

apenas alguns trabalhos apresentados em 

conferências e um capítulo de livro, cujo título 

sugeria que jovens mulheres nascidas na 

primavera seriam mais atraentes fisicamente do 

que as outras.



Dra. Fraude se candidata para 

vaga de editora
Revista FAPESP, ed. 254, abril 2017

Veridiana Scarpelli

➢ Os e-mails foram enviados a 360 periódicos 

escolhidos aleatoriamente, parte deles 

indexados no Journal of Citation Reports (JCR), 

ligado ao Web of Knowledge, e parte no 

Diretório de Revistas de Acesso Aberto (DOAJ). 

Também serviu como base uma lista de revistas 

de acesso aberto suspeitas compilada por 

pesquisadores da Universidade do Colorado, 

nos Estados Unidos.



Dra. Fraude se candidata para 

vaga de editora
Revista FAPESP, ed. 254, abril 2017

Veridiana Scarpelli

➢ Anna foi aceita como editora por 48 periódicos 

e quatro chegaram a convidá-la para assumir o 

posto de editora-chefe “sem 

responsabilidades”, como escreveu um dos 

interlocutores. Houve também uma oferta para 

ela ajudar a criar uma nova revista.



Dra. Fraude se candidata para 

vaga de editora
Revista FAPESP, ed. 254, abril 2017

Veridiana Scarpelli

➢ Nenhuma revista indexada no JCR respondeu 

ao e-mail. 

➢ Pelo menos uma dúzia de revistas 

condicionaram a indicação de Anna como 

editora a alguma forma de pagamento ou 

doação. Em alguns casos, foi exigido 

pagamento de uma taxa. Um periódico chegou 

a cobrar US$ 750, depois reduziu o valor para 

“apenas US$ 650”.



Dra. Fraude se candidata para 

vaga de editora
Revista FAPESP, ed. 254, abril 2017

Veridiana Scarpelli

➢ Outros periódicos pediram à personagem que 

organizasse uma conferência e informaram que 

os trabalhos submetidos ao evento seriam 

publicados desde que os autores pagassem 

uma taxa. 

➢ Um editor sugeriu a partilha dos lucros: 60% 

para a revista e 40% para Anna



Dra. Fraude se candidata para 

vaga de editora
Revista FAPESP, ed. 254, abril 2017

Veridiana Scarpelli

➢ Jeffrey Beall (NY Times) - a maioria dos 

pesquisadores que paga para publicar em 

revistas de baixo nível sabe exatamente o que 

está fazendo. “Acredito que há inúmeros 

pesquisadores que conseguiram emprego ou 

promoções valendo-se de artigos que publicam 

nesse tipo de revista, atribuindo essa produção 

científica como parte de suas credenciais 

acadêmicas”



Rebecca Newberger Goldstein

Regra ética básica: ” Nunca minta “

Mais cedo ou mais tarde, a comunidade irá 

descobrir a mentira  e expor a sua fraude

www.radarturbinado.com

Cadore, 2016






