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1. Avaliação por pares aberta 

2. Formas alternativas de publicação 

3. Pseudo journals 
 

Tendências em comunicação científica 



Críticas ao modelo atual de avaliação por pares 
 
 1. Pouco fidedigno e 

inconsistente 

Nem sempre detecta erros, ou pode haver inconsistências 

entre os informes dos pareceristas. Atribui um selo de 

qualidade que muitas vezes não se justifica 

2. É muito demorado e 

caro 

Dificuldade em encontrar bons pareceristas e obter 

pareceres no tempo preconizado pelo processo editorial 

dos periódicos   

3. Falta de 

responsabilidades e risco 

de vieses 

Anonimato permite vieses sociais e de publicação. Falta de 

treinamento adequado de pareceristas 

4. Sem incentivo aos 

pareceristas 

Os pareceristas raramente recebem créditos por seu 

esforço. Plataformas como Publons e ReviewerCredits 

buscam preencher esta lacuna.  

5. Desperdício de esforço 

O mesmo manuscrito pode ser revisado muitas vezes, à 

medida que passa por ciclos de envio e reprovação. O 

trabalho minucioso é descartado após a aprovação do 

manuscrito 



Avaliação por pares  
 
1831 – William Whewell (Royal Society) Comissão de eminentes 
acadêmicos redigisse relatos sobre os artigos enviados ao 
Phylosophical Transactions.  
 
Objetivo: aumentar a visibilidade da ciência na sociedade para 
obter recursos e reconhecimento público no Reino Unido 
 
“Cheios de inveja, ódio, malícia e falta de caridade, escondidos em 
alguma câmara secreta, este judiciário científico se utiliza da 
proteção do anonimato para promover seus interesses pessoais – 
talvez através de atos de pirataria indetectáveis – em detrimento 
de autores indefesos”1 

1CSISZAR, A. Peer review: Troubled from the start. Nature. 2016, vol. 532, pp. 306–308. 
DOI: 10.1038/532306a 

http://dx.doi.org/10.1038/532306a


Nature Communications, Peer J, BMJ e F1000Research oferecem 
atualmente aos autores a opção de avaliação por pares aberta - os 
pareceres são publicados logo após o artigo, e com o consentimento 
dos pareceristas, também se publica seu nome e afiliação 
institucional 
 
60% dos autores de Nature Communications autorizam a publicação 
dos pareceres 
 
50% dos autores entrevistados da Comissão Europeia são favoráveis 
à avaliação por pares aberta 
 
A abertura confere maior transparência e confiabilidade, além de 
responsabilidade pública, principalmente quando a pesquisa é 
financiada com recursos públicos 



Identidades abertas Os autores e pareceristas são conscientes da identidade um do outro. 

Informes abertos Os pareceres são publicados juntamente com o artigo relevante.  

Participação aberta 
A comunidade em geral pode contribuir ao processo de avaliação por meio 

de comentários 

Interação aberta 

(Collaborative peer review) 

É permitida e fomentada a discussão direta entre os autores e pareceristas, 

e/ou entre pareceristas. 

Abrir os manuscritos 

previamente à revisão 

(preprints) 

Os manuscritos estão disponíveis imediatamente (por exemplo, através de 

servidores de preprints como arXiv, bioRxiv, F1000) antes de qualquer 

procedimento formal de revisão por pares. 

Abrir a versão final aos 

comentários 

Revisar ou comentar sobre a versão final das publicações. O periódico 

realiza uma pré-avaliação e publica o artigo. Qualquer leitor ou parecerista 

designado pelo periódico pode fazer comentários abertos ou avaliações 

formais – também abertas que são publicadas em seguida do artigo. 

Plataformas abertas (Third 

party peer review) 

A revisão está desvinculada da publicação porque é fornecida por uma 

entidade organizacional diferente do publisher. Ex. Rubriq, Peerage of 

Science 

Reutilização de pareceres 

(Recommendation for 

Transfer) 

Quando um periódico rejeita um artigo, existe a possibilidade, com 

anuência do autor, de transferir o manuscrito – e os pareceres – para outro 

periódico, geralmente do mesmo grupo editorial. Ocorre então novo 

processo de avaliação que pode resultar na aprovação ou não do artigo. 

https://www.rubriq.com/
https://www.peerageofscience.org/
https://www.peerageofscience.org/
https://www.peerageofscience.org/
https://www.peerageofscience.org/
https://www.peerageofscience.org/


Avaliação por pares aberta – F1000Research 



Preprints 



ArXiv – 1992 – Cornell University Library – Física, Astronomia, Matemática, 
Ciências da Computação. 1,4 milhões de preprints 

bioRxiv- 2013 – Cold Spring Harbor Laboratory – Biologia e Ciências da vida.    
25 mil preprints 

ChemRxiv – 2016 – American Chemical Society 

EngrXiv – 2018 – Cornell University 

Figshare -  2011 – Consórcio de Universidades – Multidisciplinar – 2 milhões 
de preprints 

PeerJ Preprints – 2013 – Biologia/Medicina e Ciências da Computação. Existe 
também o periódico PeerJ 

PsyArXiv – 2016 – Cornell University – Psicologia e Ciências da vida 

SocArXiv – 2016 – Open Science Framework – Artes e Humanidades, Direito, 
Educação, Ciências do Comportamento e Ciências Sociais. 

 
Setembro 2018 - Multidisciplinar 

https://arxiv.org/
https://www.biorxiv.org/
https://chemrxiv.org/
https://engrxiv.org/
https://figshare.com/
https://peerj.com/archives-preprints/?journal=cs
https://peerj.com/archives-preprints/?journal=cs
https://peerj.com/archives-preprints/?journal=cs
https://psyarxiv.com/
https://osf.io/preprints/socarxiv


A favor e contra os preprints 

- Rapidez, acesso aberto, transparência, atribuição de autoria  

- Indexados pelo Google Scholar e Open Science Framework 

- Artigos em repositórios tem DOI e podem ser citados 

- A versão final pode ser publicada em periódicos 

- Certos periódicos, porém, não aceitam artigos depositados como 
preprints (p.ex. JAMA, NEJM) 

- Lista de periódicos e políticas em relação a preprints: 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_academic_journals_by_preprint_
policy  

- Agências de fomento como o NIH, Wellcome Trust e Medical Research 
Council (UK) aceitam preprints como resultado de projetos de pesquisa 
e como referencias em propostas de projeto  

- Facilita a disseminação de resultados negatuvos, controversos ou muito 
inovadores 

- Apenas 10% dos preprints em bioRxiv recebem comentários 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_academic_journals_by_preprint_policy
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_academic_journals_by_preprint_policy






Na publicação acadêmica, publicação 

predatória é uma forma exploratória e 

fraudulenta de negócio envolvendo 

periódicos (pseudojournals) e publishers 

pretensamente de acesso aberto que 

consiste em cobrar dos autores taxas de 

publicação sem, entretanto, prover os 

serviços editoriais e benefícios 

associados com periódicos legítimos – 

sejam estes de acesso aberto ou não. 
 

Atualmente, há uma tendência em 

utilizar o termo “deceptive journals” ou 

“deceptive publishing” para designá-los. 



Breve histórico 
2008 – Suspeitas surgem sobre a honestidade e possíveis golpes aplicados por novos 
publishers, reportados como sendo as “ovelhas negras” entre os publishers de acesso 
aberto (AA). 
 
2008 - Publishers AA líderes criam a OASPA 
 
2009 – Scientific Research Publishing é suspeita de duplicar publicações, aceitar 
publicar artigos fictícios e non-sense contra recebimento de taxa e recusar retirar 
artigos submetidos, evitando que fossem submetidos em outros periódicos 
 
2013 – Experimento de Bohannon – “Who’s Afraid of Peer Review?” publicado na 
Science. Tentativa de denegrir o acesso aberto como um todo 
 
2016 – Federal Trade Commission  registra uma ação judicial contra o publisher 
predatório OMICS Group e empresas-irmãs, incluindo o CEO destas. A defesa alegou 
que as grandes corporações de publishers científicos é que ganham  bilhões em page 
charge e estão por trás da ação.  





Periódico fraudulento – Disponível em acesso aberto ou não, parecem 
periódicos acadêmicos reputáveis. Exemplo era o Australasian Journal of 
Bone and Joint Medicine publicado pela Elsevier que atuava como veículo de 
propaganda de uma companhia farmacêutica. Deixou de ser publicado há 
alguns anos 
 
Periódicos pseudo-acadêmicos – É a definição de periódicos predatórios, 
que afirmam conduzir avaliação por pares e credenciais de impacto (FI), 
quando na verdade não rejeitam qualquer artigo que pague a taxa de 
publicação e não constam na base do JCR. Seu corpo editorial e editor-chefe 
são, na maioria das vezes, nomes fictícios. 
 
Falsos periódicos de sociedades científicas de prestígio, como American 
Medical Society Journal ou Journal of the Royal Society of Physicians. Por 
vezes podem adotar nomes parecidos com os de periódicos de prestígio, 
como por exemplo Genetics and Molecular Research (deceptive) e Genetics 
and Molecular Biology (periódico de prestígio). 



Características de periódicos predatórios 

• Prometem publicação rápida – 15-20 dias da submissão – não há peer review, 
embora garantam o contrário. São aceitos artigos fabricados, fictícios, non sense 

• Há sempre cobrança de taxa de publicação – article processing charge (APC) que 
varia de US$ 90 a mais de US$ 1.000, 

• Não estão vinculados a instituições de pesquisa/ensino ou organizações – se 
dizem periódicos “independentes” 

• O editor-chefe e corpo editorial são fictícios e quase sempre não é possível 
encontrar produção científica destes 

• Enviam e-mails para autores convidando para submeter artigos (call for papers) 
ou fazer parte do comitê editorial. Listam pesquisadores sem sua autorização 
como integrantes do comitê editorial  

• Mimetizam títulos e sites de periódicos renomados para enganar os autores. Os 
sites são atraentes, com recursos multimídia. “American Journal of... 

• As vezes os ISSN são falsos e também publicam Fatores de Impacto inexistentes 

• Não estão indexados em bases de dados renomadas, incluindo diretórios como 
DOAJ. 

















Lista de periódicos que afirma 
estar em DOAJ mas não está: 
https://goo.gl/FWR7jo  

https://goo.gl/FWR7jo


Como evitar os periódicos predatórios? 
 

• O fato de cobrar taxas de publicação (article processing charge, APC) 
apenas não qualifica um periódico/publisher como predatório, por ex. 
BioMed Central, PubMed Central, PLoS, SciELO, Redalyc, etc. 

• Há pouquíssimos publishers predatórios no Brasil e na AL 

• Como evitar os periódicos predatórios: pense, verifique, e submeta. 

http://thinkchecksubmit.org/  

• Lista de publishers predatórios de Jeffrey Beall 
http://beallslist.weebly.com/  

 
 

http://thinkchecksubmit.org/
http://beallslist.weebly.com/





