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Orientações para as indicações de afiliação no OJS e PDF: guia
para editores
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APRESENTAÇÃO

A fim de atender os princípios de transparência e de melhores práticas na publicação
científica, a afiliação institucional de todos os membros e autores de uma revista deve ser
indicada no site da revista junto aos nomes completos, ou nos documentos específicos, como
artigos, resenhas etc. Esse registro é fundamental para garantir o acompanhamento da
origem e contribuição institucional das pesquisas. A indicação correta e completa da afiliação
possibilita que as bases indexadoras que avaliem:
a) percentual de autoria externa à entidade editora e seus corpos editoriais;
b) percentual de membros dos corpos editoriais colegiados pertencentes a instituições
distintas da entidade editora;
c) endogenia, em relação à concentração institucional e geográfica do conselho editorial e
dos autores.
Para elaboração deste guia foram consultados os critérios de bases e diretórios de
interesse dos editores do Portal de Periódicos da UFPE. Os critérios de oito desses
indexadores tratam da afiliação institucional: SciElo, DOAJ, Latindex, ROAD, Redalyc, Lilacs,
REDIB e Erih Plus.
Na certeza de que estes critérios não apenas favorecem processos de indexação, mas
principalmente, proporcionam melhorias no acompanhamento da origem e contribuição
institucional e geográfica das pesquisas, os tomamos como referência para elaboração das
seguintes orientações destinadas ao preenchimento das indicações de afiliação no OJS e nos
trabalhos disponibilizados no Portal de Periódicos da UFPE.
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AFILIAÇÕES INSTITUCIONAIS DOS MEMBROS DA REVISTA

A afiliação de todos os membros da revista deve estar visível no site da revista, sejam
eles editores, pessoas com cargos de responsabilidade, órgãos colegiados e corpos editoriais
(conselho editorial, comitê editorial etc.).
Indique no OJS:
●

os membros individualmente com nomes completos;

●

os nomes completos das instituições a que estão vinculados, considerando o
nível mais alto de afiliação, por exemplo, uma universidade (não suas
faculdades ou institutos);

●

a localização em cada afiliação, sendo recomendado o país da instituição, sem
uso de abreviaturas e siglas (se a revista pretende indexar na Lilacs, deve
informar a cidade e o país);

●

caso o membro não possua vínculo com instituições, utilize o termo
“trabalhador independente”, “pesquisador independente” ou equivalente.
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AFILIAÇÕES INSTITUCIONAIS DOS AUTORES¹:

No PDF do trabalho e nos metadados inseridos no OJS deve ser apresentada a
localização institucional e geográfica de quando a pesquisa foi realizada e o manuscrito, ou
trabalho de outra natureza, foi preparado.
Indique no PDF e no OJS:
●

o nível mais alto de afiliação de cada autor, por exemplo, uma universidade
(não suas faculdades ou institutos); podendo indicar até três níveis
hierárquicos ou programáticos, apresentados em ordem decrescente, por
exemplo, universidade, faculdade e departamento (ou Programa de Pósgraduação).
○

Quando um autor é afiliado a mais de uma instância, cada afiliação
deve ser identificada separadamente (podendo ser utilizado ponto e
vírgula no OJS);

○

Caso o autor não possua vínculo, deverá indicar “trabalhador
independente”, “pesquisador independente” ou equivalente;

●

o nome completo da instituição de trabalho do autor no idioma original da
instituição (caso haja mais de um nível hierárquico, escreva o nome completo
em todos eles); quando a escrita não for latina, deve-se usar a versão em
inglês;

●

a localização geográfica deve incluir o país da instituição, obrigatoriamente (se
a revista pretende indexar na Latindex, deve informar a cidade e o país; se tem
como objetivo indexar na Scielo, deve incluir cidade, estado e país);
○

caso o autor não possua vínculo institucional, deverá indicar a
localização geográfica de quando a pesquisa foi realizada e o
manuscrito, ou trabalho de outra natureza, foi preparado.

Atenção: Não indique as titulações ou mini currículos dos autores na afiliação. Essas
informações devem vir separadas, assim como o endereço de e-mail. Caso deseje indicar essas
informações, utilize no OJS o campo Resumo da Biografia. No PDF é uma boa opção colocá-los
como notas do autor.

a) Exemplos:
●

Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, Departamento de Pediatria, São
Paulo, SP, Brasil

●

Universidade Federal de Pernambuco, Programa de Pós-Graduação em Educação
Contemporânea

●

Universidade Federal Rural de Pernambuco

¹ A Lilacs diz que os periódicos devem especificar as normas seguidas para a estruturação dos textos e
referências, incluindo as orientações sobre afiliação institucional do(s) autor(es).
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b) Exemplos para preenchimento no OJS (deve corresponder ao PDF):
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Apêndice A - Exigências por base indexadora
pesquisada quanto à afiliação
Membros da revista

Autores

Scielo

---

Identifica a localização institucional quando a pesquisa
foi realizada, com nomes por extenso de até três níveis
hierárquicos decrescentes, e localização geográfica
que inclui cidade, estado e país; Não deve vir
acompanhada das titulações e mini currículos;

DOAJ

Nome e afiliação de todos os editores e
membros do Conselho editorial fornecidos no
site da revista.

----

Latindex

Devem estar visíveis no site os nomes
completos das pessoas que compõem os
corpos editoriais e do editor científico; é
obrigatória a utilização dos nomes completos das
instituições a que estão vinculados; caso não
possua vínculo, o membro deve ser indicado como
“trabalhador independente”, “pesquisador
independente” ou equivalente; cada afiliação deve
incluir o país da instituição.

Cada documento deve incluir o nome completo da
instituição de trabalho do autor; Cada afiliação deve
incluir a cidade e o país da instituição. Caso não
possua vínculo, deverá indicar “trabalhador
independente”, “pesquisador independente” ou
equivalente.

Obs. Para avaliação de documentos com autoria externa e
da abertura das publicações, a Latindex levará em
consideração o nível mais alto de afiliação, por exemplo,
uma universidade (não suas faculdades ou institutos).
Sendo assim, é adequado que a afiliação sempre se
inicie pelo nível mais alto de afiliação.

Obs. Para avaliação de documentos com autoria externa e da
abertura das publicações, a Latindex levará em consideração o
nível mais alto de afiliação, por exemplo, uma universidade
(não suas faculdades ou institutos). Sendo assim, é adequado
que a afiliação sempre se inicie pelo nível mais alto de
afiliação.

ROAD

Citar o nome da pessoa que tem responsabilidade
editorial e acadêmica e que administra a
publicação. As revistas devem especificar as
pessoas que compõem os corpos editoriais; a
afiliação deve ter nome completo e localização.

---

Redalyc

Nome completo de cada membro e afiliação
institucional, incluindo o país.

Cada artigo deve indicar: os nomes completos dos
autores, a instituição de cessão destes, o país da
instituição de cessão de cada um e o e-mail para pelo
menos um dos autores.

(Abreviaturas ou siglas não são consideradas válidas
nem nas instituições nem nos países)

(Abreviaturas ou siglas não são consideradas válidas nem
nas instituições nem nos países)

Lilacs

Recomenda que indique a instituição a que o
membro pertence, a cidade e o país.

As orientações sobre afiliação institucional devem ser
incluídas nas instruções de normalização aos
autores (não cita quais instruções/exigências).

REDIB

Identificação dos membros de forma individual e
incluindo sua afiliação institucional.

Identificação dos autores, incluindo sua afiliação
institucional.

Erih Plus

Os membros devem ser listados juntamente com
suas afiliações com universidades ou outras
instituições de pesquisa independentes.

Nomes completos das respectivas universidades
ou outras instituições de pesquisa independentes.
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