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Além de aprimorar a qualidade do BrJP tanto do ponto de vista ético como científico, uma das renovações necessárias para adequar o
periódico à indexação em outras plataformas foi publicar os artigos na modalidade de publicação avançada ou Ahead of Print (AOP)1.
Desde o início de maio de 2020 foi implementada a publicação avançada dos artigos do BrJP, uma vez que esta modalidade de publicação é a mais recomendada para periódicos que possuem a versão impressa e online e desejam continuar utilizando paginação
sequencial dos artigos.
A modalidade de publicação AOP contribui bastante para a rápida divulgação dos artigos publicados no BrJP, permitindo que os
resultados possam ser acessados mais precocemente pela comunidade científica. Quanto antes os artigos são indexados no Scielo, mais
rapidamente serão disponibilizados para os leitores e poderão ser citados pelos autores2.
Este avanço só foi possível pois o Scielo proporciona a possibilidade de antecipar a divulgação dos resultados de pesquisa por meio
da opção de publicação dos artigos na modalidade AOP, com o objetivo de minimizar as condições que dificultam o rápido acesso
aos resultados de pesquisa publicados nos periódicos de sua plataforma, aumentando sobremaneira o tempo de exposição dos artigos.
Os artigos publicados nessa modalidade avançada serão incluídos nos números do BrJP a serem publicados, sendo mantido o título,
autores e número de DOI do artigo originalmente publicado em AOP, respeitando as informações de volume, número, paginação e
data, assim como a tradicional pontualidade do periódico.
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