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ABEC

A  Associação Brasileira de Editores 

Científicos (ABEC) é uma organização sem 

fins lucrativos que congrega pessoas físicas e 

jurídicas com interesse em desenvolver e 

aprimorar a publicação dos periódicos 

científicos brasileiros, aperfeiçoar a 

comunicação e divulgação de informações, 

manter o intercâmbio de ideias, o debate de 

problemas e a defesa dos interesses comuns.



Como eu conheci a ABEC

Evento: XIX Curso de Editoração Científica e III Seminário Satélite 

para Editores Plenos - Junho de 2011 (IAC, Campinas)

Palestras: Papel do editor chefe / Ética e plágio nas publicações

Duas realidades completamente diferentes: A situação da enorme 

maioria dos periódicos editados no Brasil e a minha situação como 

editor do Annals of Applied Biology que é mantido por um publisher

(Wiley Blackwell) e uma associação (Association of Applied

Biologists, fundada em 1904). O periódico foi lançado em 1914.



Grandes Mudanças

Passamos por um momento de rápidas 

mudanças nos processos de divulgação da 

ciência e relacionados a editoração científica

Além do combate a uma série de práticas 

antiéticas

ABEC: Apresentar o estado da arte e as 

melhores práticas de editoração científica



Ética na Ciência

• Responsabilidade ao fazer e divulgar ciência

o Gestão dos recursos alocados e de sua responsabilidade

o Na formação de pesquisadores

o Na colaboração e interação com parceiros

o No reconhecimento do trabalho dos pares

o Na divulgação precisa dos resultados

o Nas suas ações dentro do processo de avaliar ciência

o Responsabilidade com a comunidade e sociedade

o ...

A importância das bases de literatura, instituições, bibliotecas, em 

garantir o controle e qualidade dos dados arquivados



Má Conduta Científica

Perguntas: Os problemas já existiam,
aumentaram ou nossa percepção sobre eles é
que aumentou?

O problema já existia, continua aumentando, assim
como nossa percepção sobre os problemas.

Os casos de má conduta são variados e cometidos
amplamente em diferentes níveis e pelos agentes
do processo (autores, revisores, editores, editoras,
dirigentes, etc).



Má Conduta Científica
• 2018: Dois ministros (Trabalho e Assuntos Sociais; Justiça) do gabinete que

governa a República Checa deixaram seus postos por plagiar trabalhos

acadêmicos nos tempos de universidade.

• 2015: A ministra de Educação, Ciências e Esportes da Eslovenia, Klavdija

Markez, renunciou apenas 5 dias após ter assumido o cargo devido a acusação

de plágio em seu mestrado.

• 2014: A ministra de Ciências de Montenegro, Sanja Vlahovic, foi acusada de

plágio; 1 ano atrás foi nomeada embaixadora de Montenegro para a Itália.

• 2013: O ministro da Educação e da Ciência da Romênia demitiu-se depois de ter

sido acusado de plágio. A mesma acusação também foi apresentada contra o

primeiro-ministro, Victor Ponta.

• 2013: A ministra da Educação da Alemanha, Annette Schavan, renunciou ao

cargo, depois de ter perdido o título de doutor pela Universidade Heinrich Heine

(plágio na tese).

• 2012: O presidente da Hungria, Pal Schmitt, pediu demissão após ser acusado

de plágio em sua tese de doutorado, escrita há 20 anos.

• 2011: O ministro da Defesa da Alemanha, Karl-Theodor zu Guttenberg, pediu

demissão depois de ter sido acusado de plágio na sua tese de doutorado da

Universidade de Bayreuth.



Periódicos - Open Acess

“Open Access Journals” são periódicos que estão disponíveis 

online sem restrição de acesso, ou seja, estão disponíveis sem 

custo ao leitor.

Directory of Open Access Journals: https://doaj.org

• Outubro de 2015: mais de 10 mil periódicos. Em média, 4 

periódicos estavam sendo adicionados por dia na a base DOAJ.

• Maio de 2016: 3300 periódicos foram removidas da base do 

DOAJ.

• Agosto/2017: 9642 periódicos.

Porém, este modelo também levou a proliferação dos chamados 

“Periódicos Predatórios”

https://doaj.org/
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• https://www.abecbrasil.org.br/arquivos/whit
epaper_CSE.pdf

• http://www.councilscienceeditors.org/wp-
content/uploads/entire_whitepaper.pdf

CSE’s White Paper on Promoting Integrity in Scientific 
Journal Publications, 2012 

https://www.abecbrasil.org.br/arquivos/whitepaper_CSE.pdf


2017



CNPq

Comissão de Integridade – CNPq

http://www.cnpq.br/web/guest/apresentacao-

comissao-de-integridade/)

Diante do recebimento de denúncias de fraude em

publicações científicas envolvendo pesquisas apoiadas

pelo CNPq, o Conselho Deliberativo decidiu criar a

Comissão der Integridade na Atividade Científica, que foi

instituída pelo Presidente do Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). De

acordo com a Resolução Normativa Nº: 006, de 27 de

março de 2012.

http://www.cnpq.br/web/guest/apresentacao-comissao-de-integridade/




Apoio: Editores - Editoras

• Critérios considerados na criação e editoração de 

periódicos.

• Critérios na definição e escolha de editores.

• Definição das estratégias de publicação, políticas 

editoriais, visibilidade, marketing, etc.

• Gerenciamento e sustentabilidade.

• ...

• Criar influências, favorecimentos especiais, 

visibilidade pessoal, manipulação da métricas, etc



http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/static_html/notices/notices.htm

Record number of journals banned for boosting impact factor with self-

citations:

http://blogs.nature.com/news/2012/06/record-number-of-journals-banned-for-

boosting-impact-factor-with-self-citations.html

Manipulação do Fator de Impacto (autocitação e 

cartel) – Situações ocorridas no Brasil

Title Supressions - 2011:

✓ Planta Daninha

✓ Revista Brasileira de Farmacognosia-Brazilian

Journal of Pharmacognosy

✓ Revista Ciencia Agronomica

✓ Revista Brasileira de Zootecnia-Brazilian Journal

of Animal Science

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/static_html/notices/notices.htm
http://blogs.nature.com/news/2012/06/record-number-of-journals-banned-for-boosting-impact-factor-with-self-citations.html


http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/static_html/notices/notices.htm

Title Supressions – 2012 (publicado em 18/6/2013):

✓ Planta Daninha

✓ Revista Brasileira de Zootecnia-Brazilian Journal

of Animal Science

✓ Acta Ortopédica Brasileira

✓ Clinics

✓ Jornal Brasileiro de Pneumologia

✓ Revista da Associação Medica Brasileira

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/static_html/notices/notices.htm


Title Supressions - 2013 (publicado em 29/7/2014):

Revista Latino-Americana de Enfermagem (USP-

RP)

http://admin-

apps.webofknowledge.com/JCR/static_html/notices/

notices.htm

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/static_html/notices/notices.htm


Title Supressions de 2014, 2015, 2016 e 2017

Nenhum periódico brasileiro!

http://ipscience-

help.thomsonreuters.com/incitesLiveJCR/JCRGroup

/titleSuppressions.html (2017)

http://wokinfo.com/media/pdf/jcr-suppression.pdf

http://ipscience-

help.thomsonreuters.com/incitesLiveJCR/JCRGroup

/8687-TRS (Suppressed Titles 2016-2007)

(Clarivate Analystics)

http://ipscience-help.thomsonreuters.com/incitesLiveJCR/JCRGroup/titleSuppressions.html
http://wokinfo.com/media/pdf/jcr-suppression.pdf
http://ipscience-help.thomsonreuters.com/incitesLiveJCR/JCRGroup/8687-TRS


Exemplo - ABEC Meeting 2017:

Minicurso: Publication ethics (CSE)

Abordar as questões éticas que podem surgir na 

publicação de periódicos científicos e apresentar as 

formas de investigar e solucionar as violações. O 

curso apresentou uma introdução sobre estas 

questões, tendo como referência o CSE White 

Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal

Publications.

Palestras frequentes sobre Ética na Pesquisa





ABEC – Crossref:

Parceria iniciada em 2015

26/06/2018: ABEC se reúne com Diretoria da CrossRef em Oxford, 

Inglaterra, para oferecer novos serviços aos sócios.

As novidades serão anunciadas no ABEC Meeting 2018, que será realizado 

em setembro, em São Paulo. Não deixe esta oportunidade de reciclar seus 

conhecimentos



ABEC – Crossref:

ABEC iniciou e mantém várias iniciativas oferecendo serviços

da Crossref aos membros e não membros.

• Contratou dois funcionários (tempo integral e parcial) –

atendimento exclusivo de assuntos Crossref

• Serviço jurídico (assessoramento legal - advogados)

• Contratou pessoal de comunicação para divulgação e 

disseminação dos serviços

• “Crossref day” em 2017 e 2018



A ABEC realizará o Crossref LIVE 18 em 18 de setembro de 2018 em 

Goiânia, com apoio da UFG e em 20 de setembro de 2018 em Fortaleza com 

apoio da UNIFOR.

Os eventos serão gratuitos, mas é necessário inscrição prévia que deve ser feita pelos 

links:

Para participar do CROSSREF LIVE Goiânia: https://crossrefgoiania.eventbrite.com

Para participar do CROSSREF LIVE Fortaleza: https://crossreffortaleza.eventbrite.com

Público alvo: publishers, editores, prestadores de serviços editoriais, bases 

indexadoras, agências de fomento, bibliotecários, entre outros, e todos aqueles que 

possuam interesse em conhecer um pouco mais sobre o que é a Crossref e os 

serviços oferecidos. https://www.abecbrasil.org.br/novo/junte-se-ao-crossref-no-brasil/)

https://crossrefgoiania.eventbrite.com/
https://crossreffortaleza.eventbrite.com/
https://www.abecbrasil.org.br/novo/junte-se-ao-crossref-no-brasil/


ABEC – Crossref:

ABEC iniciou e mantém várias iniciativas oferecendo serviços

da Crossref aos membros e não membros.

• Contratou dois funcionários (tempo integral e parcial) –

atendimento exclusivo de assuntos Crossref

• Serviço jurídico (assessoramento legal - advogados)

• Contratou pessoal de comunicação para divulgação e 

disseminação dos serviços

• Crossref day em 2017 e 2018

• Lançamento do DOI User's Guide: 

https://www.abecbrasil.org.br/arquivos/Guia_usuario_DOI-

online3.pdf

https://www.abecbrasil.org.br/arquivos/Guia_usuario_DOI-online3.pdf


https://www.abecbrasil.org.br/arquivos/Guia_usuario_DOI-online3.pdf

https://www.abecbrasil.org.br/arquivos/Guia_usuario_DOI-online3.pdf




ABEC – Crossref:

Iniciativas para 2018-2019:

• Aumentar o uso de novos usuários do Similarity Check.

• Estabelecer parceria com a Capes para implementar o DOI 

para teses e dissertações dos PPGs do Brasil.

(ABEC já é parceira do CNPq colaborando anualmente nos Comitês de 

Avaliação do Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica e no 

edital de Apoio a Editoração e Publicação de Periódicos Científicos)

Outros pontos discutidos:
• ABEC assinar o PILA como representante official.

• Questões financeiras para melhor attender a rotina dos serviços prestados

pela ABEC aos usuários dos serviços (exemplo: pagamento pré-pago).



ABEC – Crossref:

ABEC oferece o sistema Similarity Check desde 2016. Este 

convênio é exclusivo para os membros que já são 

representados pela ABEC no Crossref.

O Similarity Check possibilita acesso ao sistema iThenticate

com pagamento apenas dos créditos utilizados durante o 

período de 1 ano (não é pré-pago) e com custo inferior.

https://www.abecbrasil.org.br/novo/2016/02/crosscheck/

doi@abecbrasil.org.br

https://www.abecbrasil.org.br/novo/2016/02/crosscheck/
mailto:doi@abecbrasil.org.br




ABEC – Crossref:

Iniciativas para 2018-2019:

• Aumentar o uso de novos usuários do Similarity Check.

• Estabelecer parceria com a Capes para implementar o DOI 

para teses e dissertações dos PPGs do Brasil.

(ABEC já é parceira do CNPq colaborando anualmente nos Comitês de 

Avaliação do Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica e no 

edital de Apoio a Editoração e Publicação de Periódicos Científicos)

Outros pontos discutidos:
• ABEC assinar o PILA Membership Agreement como representante oficial

(Publishers International Linking Association “PILA”).

• Questões financeiras: para melhor atender a rotina dos serviços prestados

pela ABEC aos usuários dos serviços (exemplo: Sistema de pagamento pré-

pago).



ProCPC – Programa para 

Capacitação em Publicação

Científica

O ProCPC é um programa de capacitação híbrido criado em parceria com o 

Council of Science Editors/USA, onde a maior parte dos requisitos para 

certificação poderão ser cumpridos no Brasil durante os eventos da ABEC.

Este programa se destina a todos aqueles que atuam em publicação 

científica e que estejam interessados em complementar sua formação para 

desempenhar suas funções editoriais de forma segura e atualizada.

O CSE oferecerá um certificado de conclusão e será feita uma 

apresentação formal durante o CSE Annual Meeting e no ABEC Meeting para 

os graduados que estiverem presentes. Os graduados são anunciados na 

publicação Science Editor e no almoço de premiação do CSE Annual

Meeting.

https://www.abecbrasil.org.br/novo/2016/04/procpc/

https://www.abecbrasil.org.br/novo/2016/04/procpc/


Tópicos permanentes de discussão:

Disponibilizar (eventos, website, redes sociais) 

formas de acesso a informação, cursos, etc

• Indexing, Preprints, Metrics

• Open Journal System (OJS), ScholarOne, etc…

• DOI, Orcid

• JATS, XML, and Related Publishing Standards

• Peer Review

• Plagiarism, Ethics

• Editor-in-Chief and Editorial Board

• Editors as job

• Instructions to editors, authors and opinions

• Editorial policies

• Publishers

• Scientific papers structure

• Sustainability, management, ….



Tópicos permanentes de discussão:

Disponibilizar (eventos, website, redes sociais) 

formas de acesso a informação, cursos, etc

• Indexing, Preprints, Metrics

• Open Journal System (OJS), ScholarOne, etc…

• DOI, Orcid

ABEC inicia participação no Consórcio Brasileiro ORCID

“A novidade serve para adoção consorcial e coordenada do identificador 

único para pesquisadores nos sistemas de informação de pesquisa”

O consórcio é formado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), o Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT), a Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa 

(CONFAP), e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).

https://www.abecbrasil.org.br/novo/2018/05/abec-inicia-participacao-no-

consorcio-brasileiro-orcid/

https://www.abecbrasil.org.br/novo/2018/05/abec-inicia-participacao-no-consorcio-brasileiro-orcid/


Tópicos permanentes de discussão:

Disponibilizar (eventos, website, redes sociais) 

formas de acesso a informação, cursos, etc

• Indexing, Preprints, Metrics

• Open Journal System (OJS), ScholarOne, etc…

• DOI, Orcid

• JATS, XML, and Related Publishing Standards

• Peer Review

• Plagiarism, Ethics

• Editor-in-Chief and Editorial Board

• Editors as job

• Instructions to editors, authors and opinions

• Editorial policies

• Publishers

• Scientific papers structure

• Sustainability, management, ….



Preocupação constante com 

a “cultura dos índices” e 

processos de avaliação

• Para que servem os índices

• Aplicação

• Como utilizar

• ...



g-index (top cited papers)

h-b index (topics)

h index

m-index or m-quotient: Accounting 

for varying lengths of academic 

careers

Contemporary h-index

Publish or Perish

e-index

Age-weighted citation rate 

(AWCR) and AW-index

EigenfactorTM

Score 

Article InfluenceTM

Score 

Google Scholar Citations

DJA

Field-Weighted Citation Impact

PlumX Metrics

http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:H-index-en.svg
http://www.harzing.com/index.htm
http://in-cites.com/
http://sciencewatch.com/


ABEC Website: https://www.abecbrasil.org.br/novo/





Desafios

• Reconhecimento e valorização das atividades de 

editor/revisor

• Profissionalização

• Suporte de editoras, sociedades e instituições

• Sustentabilidade

• Discutir questões quanto a necessidade de novos 

periódicos?

• O respeito ao autor pela ação do periódicos

• Como atrair e valorizar revisores

• Megajournals, preprints

• Open Access

• ...

• Papel e apoio do CNPq, Capes, FAPs



Pensando o futuro e o 

impacto dessas ações:

• para os periódicos brasileiros e associados

• para os autores de artigos nestes periódicos

• para o corpo editorial

• para carreira do pesquisador

• para a instituição do pesquisador

• para os discentes

• para a pós-graduação

• para a editora, a sociedade científica

• para o País e para Ciência Brasileira

ABEC: Busca permanente e contínua da excelência e 

em atender a comunidade



A ABEC vinha realizando nos anos pares o Workshop 

de Editoração Científica (WEC) e nos anos ímpares o 

Encontro Nacional de Editores Científicos (ENEC). A 

partir de 2017, decidiu-se unificar os eventos e 

denominá-lo de ABEC MEETING, visando atender as 

metas de internacionalização estabelecida pela 

Diretoria da ABEC.

Em 2018: ABEC Meeting 2018 (único)





(ABEC Meeting Website): http://meeting18.abecbrasil.org.br/

(ABEC Website): https://www.abecbrasil.org.br/novo/

(Oficina durante ABEC Meeting): https://www.abecbrasil.org.br/novo/2018/08/meeting-2018-

tera-palestra-sobre-importancia-do-fator-de-impacto-com-vice-presidente-da-abec-ricardo-

antunes-azevedo/

http://meeting18.abecbrasil.org.br/
https://www.abecbrasil.org.br/novo/
https://www.abecbrasil.org.br/novo/2018/08/meeting-2018-tera-palestra-sobre-importancia-do-fator-de-impacto-com-vice-presidente-da-abec-ricardo-antunes-azevedo/


ABEC Meeting 2018
Oficina: Fator de Impacto: promovendo erro 

zero nas métricas de seu periódico

“É comum que autores cometam erros ao preparar a lista de 

referências dos artigos e isso acaba influenciando no cálculo do 

Fator de Impacto. A correção destas citações não só é boa para 

os periódicos que não perdem no cálculo do Fator de Impacto, 

mas para os autores e, acima de tudo, contribuímos para 

manter as informações nas bases de literatura corretas”

Previsão do FI: Tanto para periódicos já indexados na base 

Web of Science, como qualquer outro não indexado nesta base



ABEC Meeting 2018
Sessão: Time to show off your journal

Depoimentos de 12 editores de periódicos de diversas áreas 

sobre pontos de relevância em suas revistas.

“Os editores terão 5 minutos para destacar um ou outro aspecto 

que foi essencial, relevante e importante para o seu periódico. 

Ou seja, o que a levou a outro patamar de qualidade e 

eficiência. A ideia é que os exemplos sirvam de referência a 

quem participar do ABEC Meeting 2018”



ISSN: 2048-3694

eISSN: 2048-3694

The journal is Open Access and published 

online

Fee: US$ 2,400 - £ 1,500

1º. Volume: Julho 2012

Indexação WoS: julho 2016

1º. Fator de Impacto: Set 2017: 2.286

JCR 2017 (junho 2018): 3.032

Seria possível no Brasil?
Periódico: Food and Energy Security (Wiley – Blackwell)







Evolução Periódicos Brasileiros no JCR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JCR Ano Total Impact Factor

Periódicos 0.001-0.999 1.000-1.999 2.000-2.999 >3.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1997 10 10 0 0 0

2007 30 25 5 0 0

2014 118 103 14 1 0
2015 120 101 16 3 0
2016 122 89 28 5 0
2017 124 86 32 5 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obs.:
1997: 0.468
2007: 1.539
2014: 2.173
2015: 2.181
2016: 2.605
2017: 3.398

Pesquisa Fapesp: Agosto 2018, N. 270



ABEC – Contatos:

Informações gerais: (14) 3815.5095 - fale.conosco@abecbrasil.org.br

Rua Azaleia, 399 - Edifício 3 Office, 7º Andar, Sala 75 - Bairro Chácara Floresta

CEP 18.603-550, Botucatu, SP

Serviços (Crossref): Roberto

roberto@abecbrasil.org.br e doi@abecbrasil.org.br

(14) 3815.5095 (das 7h30 às 17h30)

Capacitação (ProCPC):

Ana Marlene

procpc@abecbrasil.org.br

Financeiro:

Nilson

nilson@abecbrasil.org.br

(14) 3815.5095 (das 7h30 às 17h30)

Suporte Técnico:

Natasha

natasha@abecbrasil.org.br

Comunicação:

Leandro e Tadeu

comunicacao@abecbrasil.org.br

Informações sobre CEC e ABEC Meeting:

Ana Marlene

secretario.geral@abecbrasil.org.br


