
O que fazer quando o  seu artigo não for aceito para publicação 

RESEARCH SQUARE 



O PROCESSO DE PUBLICAÇÃO 



O LONGO PROCESSO ATÉ A PUBLICAÇÃO 

Decide se a ciência é 
aceitável ou não para a 
revista

Reenvia para os editores se 
houver mudanças 
necessárias

Reenvia para os editores se 
houver mudanças 
necessárias

Rejeita o artigo

REVISÃO POR PARESREVISTA/EDITOR

Revisa o artigo

Decide envia-lo para revisão 
por pares

Pede mudanças aos autores

Publica


AUTOR

Desenvolve a ciência e 
escreve o artigo

Faz as mudanças necessárias 
sugeridas pela revisão por 
pares

Re-submete para uma nova 
revista




O QUE OS AUTORES QUEREM? 

Premissa básica do autor: se o manuscrito reúne os padrões científicos e contribui para 

o avanço da ciência, deve ser aceito para publicação.  

Objetivo do autor: publicar em revistas competitivas de alto impacto e ampla difusão 

 



O QUE OS EDITORES PROCURAM? 

•  Ciência sólida 

•  Importância científica 

•  Originalidade 

•  Relevância 

•  Ética 



A rejeição é inevitável? 



NÚMERO CRESCENTE DE SUBMISSÕES 

Artigos do ScholarOne



15 MAIORES AUMENTOS EM PROPORÇÃO DE SUBMISSÕES 

Artigos do ScholarOne 



PERIÓDICOS STM 

MarkWare STM report (2012) 

•  Aproximadamente 28,000 revistas com revisão por pares  

•  Aproximadamente 12,000 revistas de publicação científica, técnica e médica (STM) 



SUBMISSÕES ANUAIS 

 Thomson Reuters (2012) 

•  Média de 280 submissões por revista  

3.360.207 submissões por ano 

705.652 submissões rejeitadas sem revisão 

1,310,496 submissões rejeitadas após a revisão 



NÚMEROS DA REJEIÇÃO 

Número médio de periódicos: ~3 

Número médio de revisões: ~7 

Tempo total de revisões: 3-4 mêses 

Tempo total para publicação: 6-12 mêses 

 

Kravitz and Baker, 2011, and Suls and Martin, 2009 



NÚMEROS DA REJEIÇÃO 

Rejeição direta (sem revisão): 21% 

Rejeição depois da revisão: 30% 

Aceitação: 40% 

 

 

Thomson Reuters (2012) 



A REJEIÇÃO É INEVITÁVEL?  

 

A rejeição tornou-se a norma na publicação acadêmica. A maioria das rejeições 

são não relacionadas com a contribuição científica do manuscrito mas são 

causadas por problemas na apresentação do manuscrito. 



TEMPO PERDIDO 



Rejeição leva a 15 milhões de horas gastas em revisões 

redundantes ou desnecessárias 



O QUE FAZER APÓS A REJEIÇÃO? 

1.  Arquivar o artigo 

2.  Apelar 

3.  Reenviar para a mesma revista 

4.  Enviar para outra revista 

 



OPÇÕES APÓS A REJEIÇÃO 

Arquivar o manuscrito e não enviar 

Mais fácil não reenviar o artigo? 

Seus dados valem ouro para você e para os seus pares 

Caso não queira discutir para que o artigo "encaixe" em uma revista específica, 

considere o PLOS ONE ou Peerj, se estiver na área das ciências biomédicas. 



OPÇÕES APÓS A REJEIÇÃO 

Contestação 

A revista é explicita sobre sua política para recorrer às decisões editoriais? 

Recorrer é um direito do autor mas baseie o recurso na lógica e não nas 

emoções 

Apresente o seu ponto de vista para o editor 



OPÇÕES APÓS A REJEIÇÃO 

 Enviar para a mesma revista 

Reenvie depois de abordar as preocupações dos revisores. 

Caso esteja muito interessado em publicar em uma revista específica, essa 

opção pode ser a sua melhor escolha. 



OPÇÕES APÓS A REJEIÇÃO 

Fazer mudanças e enviar para uma revista diferente 

Opção mais comum 

Cuidadosamente, considere os comentários recebidos dos revisores, melhore o 

manuscrito e o envie para outra revista 

Ajuste os detalhes, como a letra da capa, o formato das referências e outros detalhes 

especificados pela revista antes do envio 



OPÇÕES APÓS A REJEIÇÃO 

Não fazer mudanças e enviar para outra revista 

Algumas sugestões melhoram o manuscrito 

Os novos revisores tendem a apontar diversos dos mesmos problemas 

O manuscrito poderá ser revisado pelas mesmas pessoas na nova revista 



EXEMPLOS DE REJEIÇÃO 



EXEMPLOS DE REJEIÇÃO 



EXEMPLOS DE REJEIÇÃO 



EXEMPLOS DE REJEIÇÃO 



EXEMPLOS DE REJEIÇÃO 



EXEMPLOS DE REJEIÇÃO 



EXEMPLOS DE REJEIÇÃO 



RESPONDENDO AOS REVISORES 



DICAS GERAIS 

1.  Não use um tom ofensivo ou agressivo 

2.  Não use a resposta de um revisor contra a de outro 

3.  Agradeça aos revisores por boas sugestões 

4.  Escolha as suas batalhas: que mudanças você vai fazer? 



DICAS GERAIS 

Para cada resposta: 

1. Numere as suas respostas para cada revisor 

2. Refira-se à pergunta, questão ou comentário do revisor 

3. Reconheça algo que pode ser melhorado 

•  O texto não estava claro 

•  Poderia ter fornecido mais detalhes 

•  A sugestão é valida mas será abordada em outro artigo 

 



EXEMPLOS 

Você quer dizer:  

You just didn’t understand what we wrote. 

Você deve dizer:  

Several statements that we made were more ambiguous than intended, 
and we have adjusted to the text to be clearer. 

 



EXEMPLOS 

Você quer dizer:  

No one knows the answer to that question. 

Você deve dizer:  

This is a valid question, and we are actively pursuing the answer in our lab. 

OU 

This is a valid and important question, and we are curious what the results would be. 
However, we are unaware of any studies that provide the answer.  

 

 



EXEMPLOS 

Você quer dizer:  

That experiment would take forever! 

Você deve dizer:  

The suggested experiment is interesting and would provide additional information 
about…, but we feel that it falls outside the scope of this study. 

 

 



EXEMPLOS 

Você quer dizer:  

We’re not saying we proved anything – that’s just our hypothesis! 

Você deve dizer:  

We agree that this explanation is speculative at this time, and we have edited the text to 
state that our conclusion is only suggested by our results. 

 

**Faça algumas mudanças no texto para clarificar as suas idéias** 

 

 



EXEMPLOS 

Você quer dizer:  

You didn’t even read what we wrote! 

Você deve dizer:  

We did not intend to indicate [insert reviewer’s mistaken assertion here], and we have 
therefore altered the text to specify that [insert correct conclusion here] 

 

 



EXEMPLOS 

Você quer dizer:  

You are being so picky about grammar or formatting! 

Você deve dizer:  

We apologize for this error, and we have corrected the text as suggested. 

 



MUITO OBRIGADA! 


