Projeto de indexação
É cada vez mais frequente que periódicos científicos busquem ajuda
profissional para realizar projetos de indexação. Seja para qualificar-se a
editais de fomento ou para melhorar estratos Qualis, reputação, submissões
e citações, é fundamental que o periódico esteja indexado em bases
relevantes internacionalmente, como Web of Science (ISI), Scopus, PMC,
SciELO etc. Embora os indexadores mais relevantes tenham processos de
qualificação e avaliação documentados, a lista de requisitos técnicos e
científico-acadêmicos é grande e o rigor nas suas avaliações aumenta a
cada ano. Não fosse o escasso tempo livre de que Editores científicos
dispõe, poderiam realizar sozinhos todas as tarefas e indexar seu periódico.
O projeto de indexação da Editora Cubo oferece serviços para que Editores
possam cumprir requisitos técnicos e tomar decisões bem informadas. O
trabalho é desenvolvido por meio de consultoria editorial que pode ser
contratada nas modalidades de pacote fechado com valor por projeto, ou
uma consultoria aberta com valor por hora. Como resultado o Editor ganha
tempo pois dispõe uma equipe com experiência para realizar tarefas e gerar
documentação que suportam suas tomadas de decisão. Assim, periódicos
que utilizam a consultoria editorial incorporam a força de trabalho e bagagem
intelectual da Editora Cubo, que resultam em aumento nas chances de
indexação, diminuição direta no tempo gasto pela equipe da revista e
aquisição e transferência de know-how.
De modo geral, todo o processo se resume a um grande ciclo:
Avaliação ⇒ Adaptação ⇒ Submissão
A Editora Cubo oferece serviços específicos para cada etapa do processo:
●
●
●

Avaliação: Consultoria para projeto de indexação;
Adaptação: Serviços complementares (opcionais); e
Submissão: Envio/Preparação da submissão aos indexadores.

Qualquer processo de indexação em bases rigorosas começa com a
avaliação do periódico que aborda dois fatores importantes para todos os
indexadores:
●
●

qualidade técnica e
qualidade científico-acadêmica.

No caso da qualidade técnica a Editora Cubo pode colaborar com a revista
tanto direta quanto indiretamente, para a qualidade científico-acadêmica, a
colaboração é realizada de forma indireta oferecendo conselhos e sugestões
de ação.
Veja no verso uma descrição resumida das três etapas do processo.
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Depoimentos
“...Apesar da distância, o relacionamento e
entendimento é sempre rápido e eficiente, tornando
fácil o trabalho em equipe.”
Fernando Campos
Editor Científico
Revista Autopsy & Case Report
“...sempre preparados para solucionar os problemas e
oferecer o que tem de melhor no mercado editorial.”
Rosemary Adriana Chierici Marcantonio
Editora-chefe
Revista de Odontologia da UNESP
“...se destaca brilhantemente em seu cenário pelos
serviços prestados, pela excelência do
profissionalismo e competência dos seus criadores e
funcionários.”
Rogério Flávio Pessa
Assistente editorial
Brazilian Journal of Biology
“...serviço profissional, de excelente qualidade,
fundamentado em grande experiência e
conhecimento na área de Editoração Científica.”
Walter Jose Botta Filho
Editor-chefe
Revista Materials Research
“Profissionais altamente competentes e
extremamente envolvidos com a qualidade final dos
artigos científicos...”
Gabriel Blain
Editor-chefe
Revista Bragantia
“...A indexação em indexadores internacionais é
nossa grande meta e para tal esperamos contar com
sua expertise.”
Winston Bonetti Yoshida
Editor-chefe
Jornal Vascular Brasileiro
“...Editoração Científica tem exigido profissionalização
e conhecimento específico nesse campo. Foi com o
intuito de caminhar nesta direção que iniciamos a
parceria...”
Ana Paula Serrata Malfitano
Editora-chefe
Revista Cadernos de Terapia Ocup. da UFSCar

Etapas do projeto de indexação Editora Cubo
A melhor opção para otimizar o seu tempo é contratar a consultoria editorial da Editora Cubo, assim poderá analisar sugestões
concretas e tomar decisões estratégicas e bem informadas!

1. Avaliação: Consultoria e projeto de indexação
●

Estudo para atualização dos requisitos do indexador.

●

Estudo detalhado sobre a revista, seu site, números impressos e dados do Centro Brasileiro do ISSN;

●

Composição de relatório sobre o atendimento aos critérios do indexador, com apontamentos sobre o que está de
acordo com os critérios e o que pode/deve ser adaptado antes da submissão.

●

Os comentários e sugestões são discutidos com o Editor-chefe e, após aprovação, a revista entra numa fase de
adaptação em que pode ser necessário contratar serviços complementares.
Prazo de entrega: 1 a 3 meses*

* não inclui tempos de resposta do cliente.

2. Adaptação: Serviços complementares (opcionais)
Durante a etapa de adaptação, a Editora Cubo pode prestar ou terceirizar serviços complementares que venham a ser
necessários, tais como:
●

Elaboração de textos, cartas e e-mails;

●

Revisão de texto;

●

Tradução;

●

Implantação de site para periódico;

●

Implantação de sistema de submissão para periódico;

●

Coleta dados e arquivos;

●

Preparação de planilhas;

●

Preenchimento de formulários;

●

etc.
Prazo de entrega: depende de cada serviço.

3. Submissão: Envio para bases indexadoras
●

Envio/Preparação para envio de material e formulários para as bases indexadoras;

●

Acompanhamento do processo;

●

Avaliação e parecer sobre eventual carta de recusa; e

●

Uma re-submissão para o mesmo indexador após adequações.
Prazo de entrega: 1 a 2 meses*

* não inclui tempos de resposta do cliente ou indexador.
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