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ATORES DO PROCESSO EDITORIAL DE CSP

- Internos:

Editoras-Chefe; Editores Associados; Editores Assistentes; Assistentes Editoriais; 

Diagramadores

- Externos:

Autores; Revisores e tradutores; Pareceristas



PROCESSO EDITORIAL EM DUAS ETAPAS: Avaliação e Publicação

- Realizado no Sistema de Avaliação e Gerenciamento de Artigos (Sagas) 1 e 2.

ETAPA DE AVALIAÇÃO:

- Recebimento dos artigos pela Secretaria Editorial

- Editoras-Chefe: avaliação de escopo, prioridade e pertinência. Os artigos podem ser 

recusados ou seguir para a próxima fase.
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ETAPA DE AVALIAÇÃO (cont.):

- Editoras-Chefe indicam o Editor Associado que será responsável pelo artigo. CSP possui 39 
Editores Associados que contemplam as mais diversas áreas da Saúde Coletiva.

- Editores Associados escolhem revisores/pares que avaliarão os artigos.

- A partir dos pareceres, os Editores Associados podem solicitar reformulações no artigo, que 
passará por nova avaliação por pares.

- Após a avaliação, os Editores Associados sugerem a decisão final sobre o artigo para a Editoras-
Chefe.

- Editoras-Chefe decidem sobre a avaliação: recusa ou aprovação.



ETAPA DE AVALIAÇÃO (cont.):

- Tempo médio de avaliação (recusa ou aprovação):

- Todos os artigos recebidos: 1 mês e 5 dias.

- Apenas os avaliados por pares: 3 meses e 28 dias.

- Taxa de aprovação: 9,7%



ETAPA DE PUBLICAÇÃO:

- Passo 1: Carta de Aprovação.

- Passo 2: Revisão e tradução de idioma (CSP publica em português, inglês e/ou espanhol).

- Passo 3: Padronização do artigo.

- Formatação de acordo com o padrão de CSP.

- Verificação de todos os componentes do artigo (título, autoria, afiliação, 

resumos, corpo do texto, referências, ilustrações etc.).



ETAPA DE PUBLICAÇÃO (cont.):

- Passo 4: Produção da prova.

- Revisão pelos autores.

- Editores Assistentes efetuam eventuais correções pedidas pelos autores e realizam 
nova revisão.

- Passo 5: Diagramação.

- Produção de prova diagramada com o leiaute de CSP (arquivo PDF).

- Revisão da prova pelos Editores Assistentes.

- Passo 6: Marcação XML para publicação do artigo no site de CSP e no SciELO.



PUBLICAÇÃO DOS ARTIGOS:

- Escolha dos artigos para publicação leva em conta três fatores:

(i) Data de aprovação.

(ii) Não repetição de autoria em um mesmo fascículo.

(iii) Seções da revista (seções obrigatórias: Editorial e Artigo).

- Publicação de 20 a 25 artigos em cada fascículo.

- Tempo médio para publicação: 6 meses após a aprovação.


