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Formação acadêmica 
 
Bacharelado, Instituto de Biociências, USP (1990) 
 
Mestrado, Instituto de Química, USP (1993) 
  
Doutorado, Instituto de Ciências Biomédicas, USP (1997) 
  
 
 Formação profissional 
 
Pós-doc 1, The Rockefeller University, NY (1997-1999) 
 
Pós-doc 2, Public Health Research Institute, NY-NJ (2000-2006) 
 
Editora, Nature Structural & Molecular Biology (2006, chefe em 2011) 



EDITOR 

- seleciona e desenvolve o conteúdo do periódico. 
 
- coordena o processo editorial. 



Editor 

Pesquisador 

Faz pesquisa 
 
Prepara manuscrito 

Avalia e seleciona manuscritos 

Escolhe revisores 

Toma decisão 

Prepara artigo para publicação Leitor 



Editor Nature 
profissionais 
Ph.D. 

Independência editorial 

O manuscrito deve ser 
- tecnicamente sólido 
- inovador 
- de importância ao campo 
- de interesse geral 
 



Nature  (1869) 
Nature Research Journals 

 
Nature Biotechnology  
Nature Cell Biology  
Nature Chemical Biology 
Nature Genetics  
Nature Immunology  
Nature Medicine 
Nature Methods 
Nature Neuroscience  
Nature Plants (online) 
Nature Protocols 
Nature Structural & Molecular Biology 
 
                     Nature Communications (online) 
 
                   

Periódicos do grupo Nature 

Nature Chemistry 
Nature Climate Change 
Nature Geoscience  
Nature Materials  
Nature Nanotechnology  
Nature Photonics  
Nature Physics 
 

Nature Reviews  



Periódico online 
 
- mudança na forma de acesso ao conteúdo 
 

Políticas editoriais:  
 
- aplicadas a todos os periódicos Nature 
 
- literatura de pesquisa primária 
 



http://www.nature.com/authors/policies/index.html 

http://www.nature.com/authors/policies/index.html


Políticas editoriais 

Ética de publicação 

Bioética 

Disponibilidade de dados, materiais e métodos 

Avaliação por pares (peer review) 

Embargo 

Correções 
 



ÉTICA DE PUBLICAÇÃO 

- Autoria 

- Plágio e fraude / publicação dupla 

- Integridade de imagens 

- Conflito de interesse financeiro 

- Confidencialidade e divulgação pre-publicação 



    AUTORIA 
  
 Quem é autor? 
 
  Nature não decide quem deve ou não ser autor.  
 
  Transparência: lista de contribuições 







    AUTORIA  
 
- Todos os autores estão cientes e de acordo com todo o conteúdo do 

artigo, inclusive a lista e ordem dos autores and contribuições. 
 
- O autor correspondente é responsavel por comunicação com todos 

os co-autores. 

Nature:   
 - submissão inicial: todos os autores recebem e-mail. 
 - revisão: sistema alerta sobre mudanças na lista de autores.  
 - aceite: todos os autores recebem e-mail.  



Plágio / Publicação dupla 
 

O material submetido é original, não foi publicado anteriormente e não 
está sendo considerado para publicação em outro periódico  
(não se aplica a teses ou resumos de congresso). 
 
Os autores devem dar devido crédito a trabalhos anteriores: 
- citação apropriada da literatura 
- quando dados não publicados são citados, é necessario obter 

permissão por escrito. 
 
O texto deve ser original; auto-plágio não é permitido. 
 
      Nature: CrossCheck (iThenticate, crossref.org) 



Integridade de imagens 

Manipulação de imagens deve ser mínima e descrita em detalhes. 

Biologia celular, molecular e bioquímica 





Figuras examinadas após 
aceite para detectar 
manipulações indevidas 



Disponibilidade de dados, materiais e métodos 
 

A publicação científica deve permitir que outros consigam reproduzir os 
resultados descritos e produzir nova pesquisa baseada nas conclusões. 
 
  Nature: não existe restrição de tamanho para seção de métodos.  
 
 
Para publicação nos periódicos Nature, material, métodos, dados e códigos 
devem ser compartilhados sem restrições não justificadas.  
 
Qualquer restrição na disponibilidade de materiais ou dados deve ser 
declarada ao editor na submissão inicial. 
 
Nature: leitores contatam editor se autores não disponibilizam material 
requisitado. 
 
 
. 



Disponibilidade de dados, materiais e métodos 
 

Certos tipos de dados devem ser depositados em banco de dados 

específicos, para acesso público; o código de acesso é publicado no 

artigo. 

 

Exemplos: sequências de DNA/RNA; estruturas de proteínas ou 

complexos. 

 

Nature coloca links a bancos de dados e outros sítios, e confere todos 

os links antes da publicação. 



Revisão por pares 

 
Editores convidam a 2-3 pesquisadores especialistas no campo a 
avaliar o manuscrito de forma anônima.  
 
Revisores devem manter toda a informação confidencial. 
 
Exclusões de revisores por autores são respeitadas. 
 
Nature: double-blind peer review (duplo cego) - OPCIONAL 
 



CONCLUSÃO 
 
As políticas editoriais visam garantir a integridade e transparência dos 
artigos publicados (conteúdo, autoria). 
 
As medidas apresentadas ajudam a assegurar que as políticas editoriais 
sejam seguidas pelos autores. 
 

Leitor: confiança no conteúdo publicado nos periódicos Nature. 
 
 
O processo  NÃO  é perfeito. 
 
Após a publicação:    Correções  e  Retratações 



Obrigada pela atenção! 
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