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Resumo: Resenha do livro Diretrizes do CSE para promover integridade em publicações de periódicos científicos.
Traduzido pela Associação Brasileira de Editores Científicos do Brasil. O material apresenta todos os elementos do
fluxo editorial até aconselhamento legal. Medidas e modelos são apresentados. O material é didático, descritivo e de
fácil entendimento. Destinado no auxílio das funções editoriais de uma revista científica.
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Diretrizes do CSE para Promover Integridade em Publicações de Periódicos Científicos:
Atualização de 2012. Botucatu, SP, jul. 2017. 96 p. Versão traduzida em Português por Associação
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Disponível
em:
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(https://www.abecbrasil.org.br/novo/abec-brasil/), sociedade civil nacional, sem fins lucrativos,
voltada à evolução da publicação de periódicos técnicos-científicos com objetivo de zelar pela
padronização do formato e conteúdo das publicações técnicos-científicos do País. A obra foi
traduzida pela ABEC.
A CSE organiza de forma sistemática diretrizes de melhores práticas para publicação de
periódicos científicos, de modo que, pretende-se orientar e informar ao invés de determinar. Deste
modo, organizaram-se duas temáticas, a serem abordadas: "Papéis e Responsabilidades na
Publicação" e "Identificação de Má Conduta Científica e Orientações para a Tomada de Decisão".
Na primeira, preocupa-se com as funções das partes, em que, busca-se identificar e
esclarecer os papéis - Editor, Autor, Pareceristas e Financiadores - e suas responsabilidades na
publicação; as relações entre Editores, Publishers e Instituições Financeiras em questões quanto à
"independência editorial", integridade científica e transparência.
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Na segunda parte, preocupa-se com questões éticas, define-se prática de "má conduta" e
maus tratos, apresenta as organizações competentes para combate a essas práticas; esclarecimentos
caso ocorra investigação; modus operandi de quando identificado um manuscrito suspeito e as
políticas e correções de literatura.
A leitura possibilita uma visão ampla quanto às atribuições de funções dos envolvidos na
editoração de publicação científica e quanto às políticas, envolvendo questões éticas e serve de guia
para identificar os meios legais mais adequados.

COUNCIL OF SCIENCE EDITORS CSE GUIDELINES: INTEGRITY IN JOURNALS
Abstract: The CSE Guidelines for promoting integrity in scientific periodicals. Translated by the Brazilian Association
of Scientific Editors of Brazil. The material presents all elements of the editorial flow to legal advice. Measurements
and models are presented. The material is didactic, descriptive and easy to understand. Intended to aid the editorial
functions of a scientific journal.
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