
TM

by

www.facebook.com/EditageBrasil

Dr. Eddy™ personi�ca nossos 
esforços para apoiar autores com 
ótimas práticas de publicação. 
Ele pode ser encontrado em 
Editage Insights em 
www.editage.com.br

Revisão e tradução por profissionais especializados 
e assistência em todas as etapas da publicação 

Serviços para
Autores

SilverSilver

Pacote Silver  — Serviços básicos e essenciais
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Diferenciais da Editage

Centros de Excelência 
(CoEs)

20 equipes altamente 
especializadas com 

revisores tecnicamente 
pro�cientes;

Revisores nativos em 
inglês com certi�cações 
BELS, PhDs, mestrados e 

outras graduações 
avançadas.

Serviço customizado
e rápido

100% de entrega no prazo;

Prazos rápidos e
atendimento ao cliente 

imediato;

Gama de serviços e planos 
para atender às 

necessidades de cada 
cliente.

Qualidade &
con�dencialidade 

garantidas

Garantia de qualidade 
irrestrita;

Processos de
con�dencialidade e 

revisão certi�cados pela 
ISO.

Métodos de 
pagamento

convenientes

Pagamento após a 
primeira entrega; 

Diferentes métodos de 
pagamento;

Sem valor mínimo;

Sistema de preços 
transparente.

Post Payment

uality
Assured

by

Para saber mais, entre em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente:

E: inquiry.brazil@editage.com  l  T: 0800 892 2097

Seleção de
Periódico

Revisão
Premium 

Preparação
de arte 

Submissão ao
Periódico 

Seleção de 3 a 5 periódicos  mais apropriados para o seu manuscrito, com listagem de prós e 
contras da submissão a cada um deles.

Revisão de seu manuscrito  considerando linguagem, clareza, estrutura, �uxo e estilo.

Formatação da arte de acordo om os requisitos do periódico.

Envio do seu manuscrito ao periódico  para que você não tenha que lidar com o complexo 
processo de submissão.

Helping authors get publishedFiladélfia I Tóquio I Mumbai I Seul I Xangai



Nossos Pacotes de Suporte à Publicação
Desenhados para fornecer um suporte consistente, centralizado e completo, nossos pacotes 
Platinum, Gold e Silver oferecem a melhor assistência à publicação a preços razoáveis. Você 
também pode elaborar o seu próprio pacote com serviços avulsos. Nos três pacotes padrões 
oferecemos gratuitamente:

 Reedições   Formatação do manuscrito
  Criação de Cover Letter   Redução de palavras 

Parceria com autores e pesquisadores
A Editage oferece serviços de tradução, 
revisão e suporte à publicação em 
inglês para pesquisadores de todo o 
mundo. Há 12 anos atuando como 
fornecedora de serviços de apoio à 
comunicação cientí�ca de altíssima 
qualidade, nossa equipe revisou mais 
de 328 mil documentos para mais de 
70 mil clientes em 130 países. 

Nossos revisores pro�ssionais e 
especialistas em publicação unem  a 
expertise em áreas de conhecimento 
especí�cas com grande habilidade na 
revisão da língua inglesa, para oferecer 
uma gama completa de serviços que auxiliam autores a alcançarem suas metas de 
publicação. 

Revisão e Tradução Acadêmica
Nossos tradutores e revisores utilizam um processo rigoroso para realizar serviços de alto 
nível de qualidade para autores de todo o globo. Cada editor da Editage tem experiência 
pro�ssional em  revisão, alto nível de competência técnica e uma compreensão incisiva de 
sua área especí�ca.

Seleção de Periódico

Preparação de arte

Submissão ao Periódico

Ressubmissão/ 
Apoio pós-aprovação

Revisão Premium

Revisão por par
Pré-submissão

ARTIGO
APROVADO

by

Pacote Platinum — Suporte completo à publicação e assistência à pesquisa

Preparação
de arte 

Submissão ao
Periódico 

Suporte pós-aprovação
ou para ressubmissão

Revisão
Premium 

Seleção de
Periódico

Revisão por par
pré-submissão

Revisão crítica do manuscrito por par com sugestões de melhorias relacionadas ao conteúdo 
e relatório crítico aprofundado sobre sua pesquisa.

Seleção de 3 a 5 periódicos  mais apropriados para o seu manuscrito, com listagem de prós e 
contras da submissão a cada um deles.

Revisão de seu manuscrito  considerando linguagem, clareza, estrutura, �uxo e estilo.

Formatação da arte de acordo com os requisitos do periódico.

Envio do seu manuscrito ao periódico  para que você não tenha que lidar com o complexo 
processo de submissão.

Revisão de suas respostas para o editor do periódico e pares revisores considerando 
linguagem, estilo e tom, caso seu manuscrito seja aceito pelo periódico – caso seu artigo não 
seja aceito no primeiro periódico, nossos experts irão reformatar seu artigo e submetê-lo a 
outro periódico de sua escolha, sem custo extra.

Seleção de 3 a 5 periódicos  mais apropriados para o seu manuscrito, com listagem de prós e 
contras da submissão a cada um deles.

Revisão de seu manuscrito  considerando linguagem, clareza, estrutura, �uxo e estilo.

Formatação da arte de acordo om os requisitos do periódico.

Envio do seu manuscrito ao periódico  para que você não tenha que lidar com o complexo 
processo de submissão.

Revisão de suas respostas para o editor do periódico e pares revisores considerando 
linguagem, estilo e tom, caso seu manuscrito seja aceito pelo periódico – caso seu artigo não 
seja aceito no primeiro periódico, nossos experts irão reformatar seu artigo e submetê-lo a 
outro periódico de sua escolha, sem custo extra.
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PlatinumPlatinum

GoldGold

Pacote Gold — Suporte à publicação efetivo e e�ciente
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 Gramática, pontuação 
 e ortogra�a
 Construção frasal
 Consistência de estilo,
 terminologia e formatação

 Escolha de palavras e 
   adequação de terminologia
 Formatação gratuita para  
   periódico
 Utilização de inglês 
  americano ou britânico

Revisão
Avançada
Veri�cação completa
de linguagem

 Versão em inglês do 
 artigo em português

 Veri�cação da versão
 por um segundo 
 pro�ssional bilíngue

  Revisão avançada do texto por   
 dois nativos em língua inglesa,   
 especialistas na área do  
 documento.

Tradução 
Acadêmica  
Versão em inglês com revisão 
por nativos especialistas

Revisão
Premium  
Linguagem+veri�cação 
estrutural para um documento 
perfeito, pronto para a 
publicação

  Todos os itens da  
 Revisão Avançada
  Reedições gratuitas 
 ilimitadas por 1 ano

 EditageReportTM

 Linguagem, estrutura, 
 lógica e �uxo do texto
 Cover letter

www.editage.com.br www.editage.com.br

Seleção de
Periódico

Revisão
Premium 

Preparação
de arte 

Submissão ao
Periódico 

Suporte pós-aprovação
ou para ressubmissão
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