
 

Marco 6. Articulação com editores científicos para a implantação 

de ações em apoio à Ciência Aberta 

 

AÇÕES 

 

 

O servidor SciELO Preprints já está funcionando no site https://preprints.scielo.org. Ele 

foi anunciado na Semana SciELO 20 anos em setembro de 2018. O seu objetivo é 

facilitar a disponibilização de artigos e outras comunicações científicas enquanto 

aguardam a avaliação e validação pelos periódicos. Neste primeiro momento, o foco é 

atender aos estudos sobre a Covid-19.  

A responsabilidade será dos autores e a divulgação dos preprints deverá estar 

acompanhada de uma advertência de que estes não passaram pela avaliação por pares. 

Ao receber submissão de artigos, os periódicos podem sugerir aos pesquisadores que 

depositem os textos no SciELO Preprints, ao aguardar pela avaliação. As revistas 

também podem depositar trabalhos que já passaram por este processo mas ainda 

aguardam a editoração da versão final. Depois de aprovados, o servidor redireciona os 

preprints para a publicação final no periódico. 

O SciELO Preprints é operado pelo Open Preprint Systems (OPS), software de código 

aberto desenvolvido pelo Public Knowledge Project (PKP), conhecido pela criação e 

desenvolvimento do Open Journal System (OJS). 

O Programa SciELO é mantido no Brasil pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado 

de São Paulo (FAPESP), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) e apoiado pela Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC 

Brasil). 
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Nos próximos dias o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) 

com o apoio da Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC Brasil) lançará um 

repositório de preprints, voltado para revistas científicas. Batizado de EmeRI – 

Emerging Research Information – o repositório parte de uma demanda de editores 

científicos, em meio à urgência de divulgar resultados de pesquisa sobre o coronavírus. 

Na concepção original, repositórios são alimentados por autores.  As revistas não têm 

tal recurso à disposição e não têm como oferecer a informação nesse estágio 

intermediário, entre a aprovação na revisão inicial de conformidade e a tramitação pelos 

pareceristas científicos e a preparação editorial. O EmeRI oferece essa possibilidade. 

Será alimentado pelos próprios editores. Os preprints deverão ter passado pelo processo 

de desk review – aprovados para prosseguir para a etapa de revisão por pares , segundo 

o critério de cada revista, além de ter a autorização dos autores. 

 

AÇÕES EM IMPLEMENTAÇÃO 

1 – Vídeos sobre Ciência Aberta 

Estão sendo preparados dois vídeos, de acordo com as orientações: um do SciELO sob a 

coordenação de Solange Santos, e outro da ABEC sob a coordenação de Eloisa Príncipe. 

2- Webinars 

Estão sendo programadas atividades, on-line, para editores científicos:  

2.1 – Webinar sobre preprints (em maio) 

2.2 - Webinar sobre os requisitos mínimos para os periódicos científicos visando a 

ciência aberta (em junho). 

2.3 – Webinars em colaboração com publishers (Clarivate, Elsevier, Springer, entre 

outros) a partir de maio. 


