Maringá (PR), 29 de setembro de 2020
Estimado(a) Professor(a) Coordenador(a).
Estimado(a) Editor(a) de Periódico,

A Diretoria de Comunicação e Publicações (DCP) da ANPAD, com o objetivo de auxiliar os periódicos
científicos publicados pelos Programas de Pós-Graduação associados, comunica o lançamento do
eiPub – eletronic information for Publishers – uma ação composta por uma série de quatro cartas aos
Editores, a qual será enviada pelos canais de comunicação da ANPAD, em formato PDF, aos PPGs e
editores de periódicos.
Nesta primeira carta do eiPub, agrupou-se informações úteis acerca do processo de registro e depósito
de DOI (Digital Object Identifier), que abordam desde questões básicas até as mais avançadas sobre
o que é, seu uso e benefícios.
Recomenda-se aos responsáveis dos periódicos que desejam agregar conhecimento e/ou tirar dúvidas
acerca do DOI que acessem os seguintes materiais publicamente disponibilizados:
O “Guia do usuário do Digital Object Identifier”, publicado em 2016 e editado pelo Instituto

▪

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT);
▪

Documento da apresentação do minicurso "Ferramentas Crossref para apoio ao editor"
apresentado no evento da Associação Brasileira de Editores Científicos - ABEC Meeting 2019,
que aborda ferramentas mais recentes atreladas ao DOI.

Com frequência a ABEC oferta webinários gratuitos para não-associados sobre o DOI e suas mais
recentes atualizações e tendências, inclusive alguns em parceria com a Crossref, que são muito úteis.
Ainda, a quem se interessar, em Outubro/2020 a ABEC, em parceria com a Crossref, realizará 2
webinários gratuitos sobre registro de conteúdo.
Estaremos à disposição dos associados para auxiliar a dirimir dúvidas acerca do processo de registro
e de depósito de DOI, se necessário.
Destaco que a DCP/ANPAD estará recebendo sugestões sobre temas de interesse dos editores para
abordar

nos

próximos

eiPubs

deste

ano.

As

sugestões

podem

ser

enviadas

para

secretaria@anpad.org.br com o assunto “eiPub – DCP/ANPAD”. Vamos tornar esta ação institucional
cada vez mais coparticipativa!
Sigo à disposição, me despedindo com os melhores cumprimentos.

Magnus Emmendoerfer
Diretor de Comunicação e Publicações – Pro tempore
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