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Introdução
A publicação avançada dos artigos, ou seja, tão logo o manuscrito aprovado seja editado,
é uma prioridade do SciELO. A modalidade de publicação avançada de artigos (PAA)
ou Ahead of Print (AOP) publica artigos separadamente antes da composição dos
números. Quando o conjunto dos artigo estiver publicado compõe-se o número
correspondente. O objetivo é contribuir para o avanço da pesquisa científica por meio da
rápida comunicação dos resultados. Quanto mais rápido os artigos são indexados no
SciELO e outros índices internacionais como o Google Scholar, o Web of Science,
Scopus, CROSSREF e MEDLINE mais rapidamente são disponibilizados para acesso e
citação.
Nesse sentido, visando minimizar algumas condições que dificultam o rápido acesso aos
resultados de pesquisa publicados nos periódicos brasileiros o SciELO proporciona a
todos os editores a possibilidade antecipar a divulgação dos resultados de pesquisa por
meio da opção de publicação dos artigos sob a modalidade PAA /Ahead of Print (AOP).
Desse modo, os artigos publicados como PAA/AOP no ano de 2010 por exemplo, são
artigos cuja publicação foi adiantada e que serão incluídos nos próximos fascículos
publicados de 2010 em diante, não sendo possível, portanto, que se tenha artigos
publicados eletronicamente como Ahead of Print em 2010, cuja data final de publicação
seja, por exemplo, dezembro de 2009. A publicação sob a modalidade Ahead of Print,
deve ser sempre utilizada respeitando o princípio da antecipação da publicação e não
como recurso para minimizar problemas de pontualidade de revistas com números já em
atraso.
O SciELO recomenda e proporciona a modalidade PAA (ou AOP) a todos os editores. A
seguir são abordados os aspectos principais da PAA na forma de perguntas e respostas.

Perguntas frequentes sobre publicação avançada de artigos no SciELO
1 - O que é publicação avançada de artigos ou Ahead of Print?
A modalidade de publicação avançada de artigos (PAA) ou Ahead of Print (AOP) permite
a publicação individual de artigos já aprovados e editorados, ou seja, antes da composição
dos números. Esta modalidade pode antecipar em até meses a publicação dos artigos. O

objetivo é acelerar a comunicação das pesquisa e antecipar sua exposição para acesso e
citação. O Programa SciELO recomenda que todos os periódicos adotem a PAA
2 - Como publicar na modalidade PAA?
Os arquivos dos artigos já aprovados e editados pelos periódicos podem ser enviados ao
SciELO para Publicação Avançada de Artigos (PAA). Para tanto, devem ser preparados
seguindo a metodologia do SciELO. A partir de 2015 todos os artigos devem ser enviados
no formato XML de acordo com o SciELO Publishing Schema. Os artigos para PAA não
contém dados relativos ao número, ou seja, não contêm volume, número e seção. A
paginação deve ter o valor '0-0' e a data deve seguir o formato ISO com o ano corrente
seguido de quatro zeros, como por exemplo, 20140000. O arquivo em formato PDF é
submetido em conjunto com o arquivo XML e a numeração da páginas começa sempre
em 1.
3 - Que documentos se publicam na modadlidade PAA?
Os documentos submetidos para publicação na modalidade PAA devem ser artigos
originais ou de revisão aprovados no processo de revisão por pares e editados para
publicação, ou seja, a versão final do artigo, que não poderá ser modificada, exceto por
meio de errata. Publica-se também nesta modalidade erratum para correção imediata de
artigos publicados com erros (clique aqui para acessar instruções para publicação de
errata).
4 - Como são submetidos ao SciELO os artigos para publicação em PAA?
Os envios são por lotes semanais. Cada periódico tem o direito de enviar um lote por
semana preparado no formato XML segundo o SciELO Publishing Schema, sem limite
de quantidade.
Os arquivos submetidos para PAA devem receber nomes padronizados.
Para lotes de artigos em XML o nome da pasta deve seguir o seguinte padrão.
ISSN + acrônimo do periódico no SciELO+ Lote.
Exemplo: 1234-5678-aaa-nahead0212
Onde:
1234-5678

- ISSN do periódico

aaa

- acrônimo do periódico no SciELO

nahead0212

- refere-se ao formato (ahead), número do lote e ano

No interior da pasta devem estar os artigos nomeados como:
ISSN+acrônimo+DOI sem o prefixo

Ex:
1234-5678-aaa-DOI sem o prefixo
Desta forma não haverá a possibilidade de duplicidade de arquivo.
5 - Qual o prazo estimado entre a data de envio e a publicação?
O prazo máximo é de 10 dias, a partir da data de confirmação de recebimento pelo
SciELO.
6 - Como proceder quando o artigo é publicado no fascículo regular?
É responsabilidade do editor o controle do fluxo de publicação PAA. A equipe SciELO
deverá ser comunicada quando determinado artigo for incluído num fascículo (informar
o(s) título(s) do(s) artigo(s) que encontra(m)-se publicado(s) no PAA). Nesse caso, o
editor precisa enviar somente o PDF com os dados de volume, número, paginação, data
e seção onde será publicado o artigo. A inclusão destes dados no XML será feita pela
equipe SciELO.
IMPORTANTE: A nomeação dos arquivos em PDF deve ser mantida da forma que
foi enviada para publicação no PAA. Não há necessidade de reenviar os XML e as
imagens.
Sempre que houver dúvidas, procure a unidade SciELO. Estamos à disposição para
atendê-los.

