Publish Your Reviews é uma iniciativa da ASAPbio para encorajar revisores científicos a
publicar seus relatórios de avaliação juntamente com os preprints dos artigos avaliados.
Convidamos revisores de todas as áreas a assinar um compromisso, e apreciamos quaisquer
manifestações de apoio por editores científicos, servidores de preprints, plataformas de revisão
por pares, agências de fomento, e outras organizações.

Por que publicar as resenhas?
A publicação de revisões por pares junto com o preprint correspondente fornece aos leitores
um contexto adicional sobre o artigo, apontando pontos fortes, fracos e lacunas observadas.
Ela também permite a reutilização dos relatórios de avaliação, reduzindo assim a carga de
trabalho dos editores e revisores. Além disso, o processo traz as discussões científicas para o
domínio público, promovendo uma cultura de debate acadêmico aberto. Por fim, a publicação
de revisões por pares faz com que o trabalho dos revisores seja visível para um público mais
amplo, promovendo um maior reconhecimento dessa importante atividade.

Compromisso dos revisores
Convidamos os revisores a assinar o seguinte compromisso:
Quando um periódico me convidar para realizar a revisão por pares de um artigo disponível
como preprint, publicarei meu relatório de avaliação junto com tal preprint, me certificando
que a versão pública do relatório não inclua o nome do periódico, minha recomendação
quanto à aceitação do manuscrito, ou outras informações confidenciais.
A publicação de relatórios de avaliação é ainda um fenômeno relativamente novo e alguns
autores e revisores podem ter preocupações baseadas em experiências negativas com a
revisão tradicional por pares. Para tratar dessas preocupações, desenvolvemos
recomendações para revisores (ver abaixo).

Organizações de apoio
A iniciativa Publish Your Reviews é apoiada editoras científicas, servidores de preprint,
plataformas de revisão por pares e agências de fomento. Essas organizações estão listadas no
site Publish Your Reviews. Convidamos demais organizações que desejam expressar seu
apoio à iniciativa Publish Your Reviews a entrar em contato conosco.
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Se tiver interesse de inclusão na lista das instituições que apoiam a iniciativa Publish Your
Reviews ou se você tiver alguma dúvida, por favor envie um e-mail para Jessica Polka ou
Ludo Waltman.

Recomendações para revisores
Com base em extensas discussões com pesquisadores, editores e outras partes interessadas,
desenvolvemos as seguintes recomendações para revisores que desejam publicar seus
relatórios de avaliação.
Recebendo um convite para revisão por pares
● Considere informar ao editor do periódico que você publicará seu relatório de avaliação
(por exemplo: "Por favor, esteja ciente de que, como signatário da iniciativa Publish Your
Reviews, pretendo publicar uma versão do meu relatório de avaliação para acompanhar
o preprint deste artigo. Na versão pública do relatório, não revelarei o nome do periódico
de submissão ou qualquer recomendação quanto à aceitação do manuscrito. Para mais
informações, consulte publishyourreviews.org.")
● Considere dar prioridade a realizar revisão por pares para periódicos que incentivem
revisores a publicar suas resenhas.
Escrevendo sua resenha
● Conduza a sua revisão de forma colegiada e construtiva, adotando os princípios FAST
(Focado, Apropriado, Específico, Transparente)
● Não revele nenhuma informação confidencial, como o nome do periódico da submissão
ou sua recomendação quanto à aceitação do manuscrito (por exemplo, aceitar, revisar
ou rejeitar)
● Certifique-se de que o feedback fornecido é relevante para a versão em preprint do
artigo, não apenas para a versão submetida ao periódico
Publicando sua resenha
● Caso se sinta confortável, considere revelar sua autoria como revisor no seu relatório de
avaliação, de forma a promover uma potencial reutilização
● Considere informar os autores sobre a publicação do seu relatório
● Considere publicar seu relatório em uma plataforma onde os autores possam responder
facilmente
● Considere explicar sua motivação para publicar seu relatório (por exemplo, incluindo um
prefácio como "Como signatário da iniciativa Publish Your Reviews, eu me comprometi a
publicar os relatórios resultantes do processo de revisão por pares junto com a versão
preprint dos artigos correspondentes. Para mais informações, consulte
publishyourreviews.org.")
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●

Considere adicionar uma licença ao seu relatório (por exemplo, "Este trabalho está
licenciado com uma Licença Creative Commons – Atribuição: Não Comercial 4.0
Internacional.").

Preprint dos seus próprios artigos
● Para artigos dos quais você é um autor principal, certifique-se de que a versão
submetida a um periódico também seja publicada em um servidor de preprints
● Incluir, nos artigos submetidos a periódicos, um link para a versão preprint e um convite
para que os revisores publiquem seus relatórios de avaliação (por exemplo,
"Convidamos os revisores a publicarem seus relatórios de avaliação juntamente com a
versão preprint deste artigo, que pode ser encontrada em: [inserir DOI e número da
versão do preprint]. Para mais informações, veja publishyourreviews.org. A partir da
submissão, atestamos que o conteúdo da versão mais recente do preprint é o mesmo
que esta versão que está sendo submetida ao periódico").
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