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Política de Ética
Princípios éticos e boas práticas
Este periódico tem um compromisso com a ética e a qualidade das publicações.
Defendemos um comportamento ético de todas as partes envolvidas na publicação em
nosso periódico: autores, editor, pareceristas e a Editoria de Periódicos Científicos. Não
aceitamos plágio ou qualquer outro comportamento antiético.

Deveres do Editor:
Decisão de publicação: o editor é responsável por decidir quais artigos submetidos à
revista devem ser publicados. O editor é guiado pelas políticas decididas pelo Conselho
Editorial, pelo Comitê Científico e pela Editoria de Periódicos Científicos. Essas
políticas devem obedecer às exigências legais em vigor sobre difamação, violação de
direitos autorais e plágio. Para tomada de decisões o editor pode consultar o Comitê
Científico, o Conselho Editorial e a Editoria de Periódicos.
Transparência e respeito: o editor deve avaliar os manuscritos submetidos sem levar
em conta a raça, sexo, a orientação sexual, a crença religiosa, a origem étnica, a
nacionalidade ou a filosofia política dos autores.
Confidencialidade: o editor e demais membros da equipe editorial não devem divulgar
qualquer informação sobre um manuscrito submetido, a não ser aos pareceristas e os
conselheiros editoriais.
Divulgação e conflitos de interesse: O editor não deve utilizar materiais inéditos
divulgados em um manuscrito submetido em pesquisas próprias sem o consentimento
expresso e por escrito do autor. O editor deve recusar avaliar os manuscritos em que
tenha conflitos de interesse por questões competitivas, colaborativas ou outros
relacionamentos ou ligações com qualquer um dos autores, empresas ou
(possivelmente) instituições ligadas aos manuscritos.
Envolvimento e cooperação em investigações: o editor deve tomar medidas
necessárias cabíveis quando foram apresentadas reclamações éticas a respeito de um
manuscrito submetido ou artigo publicado.

Deveres dos Pareceristas:
Contribuição para as decisões editoriais: a revisão dos pareceristas auxilia o editor na
tomada de decisões editoriais e por meio das comunicações com o autor também pode
auxiliar o mesmo na melhora do artigo.
Pontualidade: qualquer avaliador de artigo que não se sinta qualificado para analisar o
artigo ou sabe que a sua imediata leitura será impossível deve notificar imediatamente o
editor.
Confidencialidade: os trabalhos recebidos para análise devem ser tratados como
documentos confidenciais. Eles não devem ser mostrados ou discutidos com os outros.

Padrões de objetividade: os pareceres devem ser conduzidos de forma objetiva. Os
pareceristas devem expressar seus pontos de vista de maneira clara e apoiados em
argumentos.
Sobre as fontes: os pareceristas devem identificar trabalhos publicados relevantes que
não foram citados pelos autores. O parecerista deve chamar a atenção do editor sobre
qualquer semelhança substancial ou sobreposição entre o manuscrito em questão e
qualquer outro artigo publicado de que tenha conhecimento pessoal.
Divulgação e conflito de interesses: informações privilegiadas ou ideias obtidas pelo
parecerista por meio da leitura dos manuscritos devem ser mantidas em sigilo e não
devem utilizadas para proveito pessoal. O parecerista não deve avaliar manuscritos em
que tenha conflitos de interesse por questões competitivas, colaborativas ou outros
relacionamentos ou ligações com qualquer um dos autores, empresas ou instituições
ligadas aos manuscritos.

Deveres dos Autores:
Normas gerais: os autores de trabalhos que se referem a pesquisas originais devem
apresentar um relato preciso do trabalho realizado, bem como uma discussão objetiva
sobre o seu significado. Dados complementares devem ser representados com precisão
no artigo. O documento deve conter detalhes suficientes e referências que permitam que
outros possam replicar o trabalho. Declarações fraudulentas ou intencionalmente
imprecisas constituem um comportamento antiético e são inaceitáveis.
Originalidade e plágio: os autores devem garantir que as obras são inteiramente
originais e se eles utilizam o trabalho e/ou textos dos outros que isso seja devidamente
citado. Plágio em todas as suas formas constitui um comportamento editorial antiético e
é inaceitável.
Publicação múltipla, redundante e simultânea: um autor não deve publicar
manuscritos que descrevam essencialmente a mesma pesquisa em mais de um periódico.
Enviar o mesmo manuscrito para mais de uma revista ao mesmo tempo e/ou publicar o
mesmo artigo em mais de um periódico constitui um comportamento editorial antiético
e é inaceitável.
Sobre as fontes: o trabalho de outros autores deve sempre ser reconhecido. Os autores
devem citar as publicações que foram importantes na determinação da natureza do
trabalho relatado. As informações obtidas em particular, como em uma conversa,
correspondência, ou discussão com terceiros, não devem ser utilizadas ou relatadas sem
a permissão explícita por escrito da fonte. As informações obtidas por meio de serviços
confidenciais, tais como arbitragem manuscritos ou pedidos de bolsas, não devem ser
utilizadas sem a permissão explícita por escrito do autor do trabalho envolvido nestes
serviços.
Autoria: a autoria do trabalho deve ser restrita àqueles que fizeram uma contribuição
significativa para a concepção, projeto, execução ou interpretação do estudo relatado.
Todos aqueles que fizeram contribuições significativas devem ser listados como
coautores. Pessoas que participaram em certos aspectos do projeto de pesquisa devem
ser listadas como colaboradores. O autor principal deve garantir que todos os coautores
apropriados estejam incluídos no artigo. O autor principal também deve certificar-se que
todos os coautores viram e aprovaram a versão final do manuscrito e que concordaram
com sua submissão para publicação.
Divulgação e conflitos de interesses: todos os autores devem divulgar no manuscrito
qualquer conflito financeiro ou de outra natureza que possa influenciar os resultados ou
a interpretação de seu manuscrito. Todas as fontes de apoio financeiro para o projeto
devem ser divulgadas.

Erros fundamentais em trabalhos publicados: quando um autor descobre um erro
significativo ou imprecisão em seu trabalho publicado é obrigação do autor informar
imediatamente o editor da revista ou a Editoria de Periódicos e cooperar com o editor
para corrigir o artigo.

Deveres da Editoria de Periódicos Científicos
Estamos empenhados em garantir que publicidade, reimpressão ou qualquer outra fonte
de receita comercial não tenha qualquer impacto ou influência sobre as decisões
editoriais.
Nossos artigos são avaliados por pares para garantir a qualidade da publicação
científica.

* Esta declaração se baseia nas recomendações da Elsevier e no Best Practice
Guidelines for Journal Editors do Committee on Publication Ethics - COPE.
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REGULAMENTO
Dispõe sobre a organização e o funcionamento da
Bakhtiniana. Revista de Estudos do Discurso
Art.1º A publicação da Bakhtiniana. Revista de Estudos do Discurso é de
responsabilidade do Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística
Aplicada e Estudos da Linguagem/LAEL-PUCSP e do Grupo de Pesquisa PUCSP/CNPq Linguagem, Identidade e Memória.
Parágrafo Único – O periódico é exclusivamente eletrônico, não havendo,
portanto,tiragem impressa.
Art.2º Bakhtiniana. Revista de Estudos do Discurso tem como missão promover
e divulgar pesquisas produzidas no campo dos estudos do discurso, com
destaque para os estudos dialógicos. Em formato eletrônico, reúne
quadrimestralmente artigos originais e resenhas. Este é o único periódico que
contempla os estudos bakhtinianos no Brasil e no estrangeiro, de forma
específica e em seu diálogo com outras áreas do conhecimento.
Parágrafo Único - Os artigos podem ser enviados em português, inglês, francês,
espanhol, italiano, russo, devendo ser inéditos e seguir as normas de publicação
presentes no site http://revistas.pucsp.br/index.php/bakhtiniana
Art. 3º A produção do periódico é de responsabilidade do Editor Responsável,
em colaboração com o Editor Associado, Editores executivos e Conselho
Editorial, bem como, em alguns números específicos, Editores ad hoc.
Parágrafo Único - O Editor Responsável, o Editor Associado, os Editores
executivos, os membros do Conselho Editorial e o Editor ad hocnão recebem
nenhuma remuneração por essa atividade.
Art. 4º Compete ao Editor Responsável, auxiliado pelo Editor Associado e pelos
Editores executivos,
I– Elaborar propostas de solicitação de apoio financeiro às agências de fomento
e à PUC-SP, assim como as respectivas prestações de contas.
II– Decidir quais artigos submetidos àrevista devem ser publicados. O editor é
guiado pela avaliação cega feita pelos pares, pelas políticas decididas pelo
ConselhoEditorial, pelo Comitê Científico e pela Editoria de Periódicos

Científicos. Essaspolíticas devem obedecer às exigências legais em vigor sobre
difamação, violação dedireitos autorais e plágio.
III– Supervisionar a divulgação online do periódico na página da revista, no
SciELO, na página da Bakhtiniana no Facebook, bem como em outros espaços
de divulgação.
IV– Manter contatos com as agências indexadoras.
V– Autorizar a republicação de artigos em livros ou em outros periódicos,
conforme solicitações, em conformidade com a licença adotada pelo periódico, a
saber: Licença Creative Commons CC - By 3.0 Não Adaptada.
Art. 5º Compete ao Editor Associado e aos Editores Executivos:
I- Definir a política editorial da Bakhtiniana. Revista de Estudos do Discurso,
junto ao Editor Responsável.
II- Definir as normas para submissão.
III- Definir a sistemática de avaliação de artigos para publicação.
IV- Avaliar e aprovar o conteúdo de cada número.
V- Indicar pareceristas ad hoc para avaliar os artigos recebidos.
VI-Acompanhar o processo de análise dos artigos, incluindo: o envio de
certificado para os pareceristas e de pareceres para os autores; reenvio de artigo
reformulado para nova avaliação dos pareceristas; envio da versão em língua
inglesa ou língua portuguesa para Editoria de Língua Estrangeira; o
encaminhamento dos textos para revisão, formatação, marcação em XML e
publicação do número na página da revista.
VII- Sugerir nomes para compor o Conselho Editorial.
VIII- Avaliar a qualidade do periódico e acompanhar sua periodicidade e
regularidade.
Art. 6ºBakhtiniana conta com um Conselho Editorial, responsável por emitir os
pareceres aos artigos.
§ 1º Os membros do Conselho Editorial serão designados pelo Editor
Responsável, Editor Associado e Editores Executivos.
§ 2º De acordo com as especificidades dos artigos, poderá ser solicitada a
colaboração de pareceristas ad hoc.
§ 3º Os membros do Conselho Editorial e os pareceristas ad hoc não recebem
qualquer remuneração.
Art. 7º Por tratar-se de um periódico bilíngue (Português e Inglês), Bakhtiniana.
Revista de Estudos do Discurso tem uma Editoria de Língua Estrangeira,
responsável por atestar a qualidade das versões do artigo submetido ao
periódico.
Parágrafo Único - Os membros da Editoria de Língua Estrangeira não recebem
qualquer remuneração.

Art. 11º - Os casos não previstos nesta Resolução serão resolvidos pelo Editor
Responsável.
Art. 12º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação.
São Paulo, julho de 2018.
Comissão Editorial

