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Nomina institucional – Afiliação em publicações científicas 

 

1. INTRODUÇÃO 

O processo de comunicação em ciência se consolida por meio da visibilidade e acesso 

da comunidade acadêmica às publicações científicas que são utilizadas como insumo 

para o desenvolvimento de novas pesquisas à nível nacional e internacional e 

consequentemente para o estabelecimento de políticas públicas que beneficiam 

diretamente o bem estar social. 

A utilização padronizada da afiliação institucional em publicações científicas confere 

visibilidade à pesquisa, ao pesquisador e à instituição, potencializando o acesso às 

contribuições que os resultados das pesquisas oferecem. 

 

2. OBJETIVOS 

A nomina institucional tem como principais objetivos: 

• Orientar os pesquisadores, docentes, profissionais e alunos da instituição quanto 

à utilização da forma normalizada da afiliação institucional em publicações acadêmico-

científicas; 

 

• Garantir que as publicações institucionais sejam adequadamente identificadas e 

recuperadas pelas principais fontes de informação científica disponíveis na comunidade 

acadêmica, como as bases de dados bibliográficas nacionais e internacionais; 

 

• Evitar que publicações institucionais não sejam recuperadas devido ao uso não 

padronizado da afiliação institucional e deixem de ser adequadamente contabilizadas 

em relatórios de tomada de decisão interna; 

 

• Ser referência para consulta dos autores no momento de submissão de 

publicações científicas.  

 

3. DIRETRIZES 

 

A nomina para afiliação institucional da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert 

Einstein, elaborada pelo Sistema Einstein Integrado de Bibliotecas, sob a gestão do 

Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein que possui como seu Diretor o 

Dr. Luiz Vicente Rizzo, estabelece as seguintes diretrizes: 

 

3.1. O uso normalizado da afiliação institucional descrito nesta nomina se aplica a 

todos os tipos e categorias de publicações científicas: artigos, livros, capítulos de livros, 



trabalhos publicados em anais de congresso e demais formas de publicação de 

resultados de pesquisa; 

 

3.2. O uso da afiliação institucional deve ser feito por todos os pesquisadores, 

docentes, profissionais e alunos que possuem vínculo ativo com a instituição no 

momento de realização e submissão da pesquisa; 

 

3.3. É fundamental o uso responsável da afiliação institucional, ou seja, deve ser 

utilizada em publicações em que de fato houve contribuição direta ou indireta da 

instituição e de seu(s) autor(es) no estudo; 

 

3.4. O(s) autor(es) de publicações institucionais sempre deve(m) se responsabilizar 

pelo uso normalizado de sua afiliação institucional em publicações científicas, 

independentemente de serem ou não autores correspondentes da publicação; 

 

3.5. O(s) autor(es) que pertencem à grupos de pesquisa que publica(m) em nome do 

grupo devem se atentar para que a afiliação institucional normalizada seja inserida na 

publicação e seja vinculada a seu nome, garantindo a correta recuperação e atribuição 

da pesquisa ao pesquisador e à instituição; 

 

3.6. O(s) autor(es) de publicações institucionais deve(m) garantir que suas 

informações de afiliação sejam corretamente informadas no processo de submissão de 

uma publicação, se atentando para solicitação de possíveis correções a serem 

realizadas em versões prévias à publicação final: pre-proof, uncorrected proof, corrected 

proof e ahead of print; 

 

3.7. O(s) autor(es) de publicações institucionais deve(m) informar ao Sistema 

Einstein Integrado de Bibliotecas possíveis erros percebidos na indexação de suas 

publicações em fontes de informação científica como bases de dados bibliográficas 

nacionais e internacionais para que sejam solicitados possíveis ajustes e correções, 

sempre que possível e mediante aceite por parte das fontes; 

 

3.8. É vantajoso para a instituição que o(s) autor(es) que pretende(m) inserir mais de 

um vínculo institucional na publicação, sempre que possível, coloque(m) a nossa 

afiliação institucional em primeiro lugar, considerando que em alguns estudos 

bibliométricos e rankings institucionais internacionais também é considerado o 

posicionamento da afiliação na publicação; 

 

3.9. Independente da nacionalidade e idioma da publicação científica, do periódico, 

da editora ou do congresso, a afiliação institucional nunca deve ser traduzida; 

 

3.10. O(s) autor(es) não deve(m) realizar nenhuma referência a unidades institucionais 

na afiliação, exceto casos devidamente descritos no item 4 desta nomina; 

 

3.11. A afiliação institucional deve contemplar a inserção de cidade, estado e país, e 

não somente designar o nome da instituição, conforme detalhado no item 4 desta 

nomina; 

 

3.12. Conforme descrito no item 4 desta nomina, o país deve ser inserido na afiliação 

institucional como “Brazil” com a letra z, devido a indexação da instituição e sua 

localidade em fontes de informação bibliográficas internacionais; 



 

3.13. O(s) autor(es) de publicações institucionais deve(m) se atentar à afiliação 

institucional normalizada indicada nesta nomina, incluindo o uso correto das pontuações 

(vírgula e ponto e vírgula) conforme indicado no item 4 desta nomina, considerando seu 

impacto direto na indexação em fontes de informação bibliográficas nacionais e 

internacionais; 

 

3.14. O(s) autor(es) com vínculo institucional e que atuam nos hospitais públicos que 

atualmente possuem parceria público-privada deve(m) se responsabilizar pelo uso 

correto da afiliação institucional, inserindo o nome das duas instituições, conforme 

detalhado no item 4 desta nomina, com o objetivo de garantir que a publicação seja 

considerada para as duas instituições, considerando que a instituição parceira possui 

também profissionais que possuem vínculo exclusivamente com a Prefeitura da Cidade 

de São Paulo; 

 

3.15. O(s) autor(es) com duplo vínculo institucional e que for(em) elegíveis para 

inserção de dois tipos de afiliação instituição normalizada, a verificar no item 4 desta 

nomina, deve(m) inserir as duas afiliações quando permitido pela editora ou periódico; 

caso seja exigida a inserção de apenas uma afiliação, o(s) autor(es) deve(m) optar por 

inserir aquela que melhor representa sua atuação direta na publicação científica em 

questão; 

 

3.16. Ainda que a fonte de publicação, seja uma editora ou periódico científico,  

permita a inserção de diferentes informações na afiliação institucional da publicação 

como, por exemplo, departamento ou cargo, o(s) autor(es) institucionais devem seguir 

as orientações desta nomina para inserção da afiliação institucional normalizada; 

 

3.17. É obrigatório que o(s) autor(es) institucionais tenham o identificador persistente 

de autor ORCID e que este esteja devidamente vinculado à instituição. O identificador 

é interoperável e permite a troca de informações entre sistemas contribuindo para o uso 

correto da afiliação institucional e vinculação da pesquisa ao pesquisador, sendo 

requisito no processo de submissão de publicações na maioria dos periódicos 

científicos, além de possibilitar que outros pesquisadores visualizem o perfil completo 

do(s) autor(es) sempre tiverem acesso às publicações.  

 

4. AFILIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A presente nomina estabelece que a afiliação institucional padronizada da Sociedade 

Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein em publicações científicas possui cinco 

variações de acordo com unidades de ensino, pesquisa e parcerias público-privadas 

específicas que evidenciam sua missão e pilares institucionais.  

 

4.1. Pesquisadores e profissionais que atuam nas unidades da instituição em São 

Paulo devem utilizar a seguinte afiliação institucional: 

 

Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, Brazil 

 

 



4.2. Docentes e alunos da instituição nos cursos técnicos, graduação, especialização 

e pós-graduação stricto sensu, subordinados à Faculdade Israelita de Ciências da 

Saúde Albert Einstein, devem utilizar a seguinte afiliação institucional: 

 

Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, Hospital Israelita Albert 

Einstein, São Paulo, SP, Brazil 

 

 

4.3. Pesquisadores e profissionais que possuem vínculo institucional e que atuam no 

Hospital Municipal da Vila Santa Catarina Dr. Gilson de Cássia Marques de Carvalho 

devem utilização a seguinte afiliação: 

 

Hospital Municipal da Vila Santa Catarina Dr. Gilson de Cássia Marques de 

Carvalho; Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, Brazil 

 

 

4.4. Pesquisadores e profissionais que possuem vínculo institucional e atuam no 

Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch devem utilizar a seguinte afiliação: 

 

Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch; Hospital Israelita Albert Einstein, São 

Paulo, SP, Brazil 

 

 

4.5. Pesquisadores e profissionais que possuem vínculo institucional e atuam na 

unidade de Goiânia, antigo Hospital Órion, devem utilizar a seguinte afiliação: 

 

Hospital Israelita Albert Einstein, Goiânia, GO, Brazil 

 

 

4.6. Pesquisadores e profissionais que possuem vínculo institucional e atuam no 

Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, devem utilizar a seguinte afiliação: 

 

Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia; Hospital Israelita Albert Einstein, 

Goiânia, GO, Brazil 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES 

 

A respeito da versão e vigor da nomina para afiliação institucional: 

 

5.1. Quaisquer alterações que se fizerem necessárias nessa nomina serão 

realizadas e uma nova versão será disponibilizada; 

 

5.2. Esta nomina entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 


