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INTEGRIDADE E ÉTICA
• A integridade: 

• retidão, incorruptível, honestidade 

• é relativo ao caráter: pessoa cujos atos são 
irrepreensíveis. 

• Em atividades acadêmicas 

• retidão nas atividades profissionais, estudantis, no 
trato com os pares, observação da boa conduta. 
Ética na execução de qualquer atividade 

• Ética: 

• parte da filosofia que investiga  os princípios 
que orientam o comportamento humano, com 
respeito a um conjunto de regras morais. 

• Integridade e ética: CONDUTAS QUE VISAM À 
MANUTENÇÃO DA CREDIBILIDADE DA CIÊNCIA



MÁ CONDUTA 
NA ACADEMIA

Gravidade: 

negligência ou intencional? 

fato isolado ou segue padrão? 

qual a repercussão? 

afeta a credibilidade da ciência?



Condutas em desacordo na academia

Exemplos de má conduta científica: 
• replicação de dados 
• aplicar mesmo projeto a demandas diferentes  
• apropriar-se do resultados de outrem 
• co-autores em publicações, sem a real participação. 

Má conduta no ensino: 

• não respeitar calendários e programas 
•  fornecer informação sem responsabilidade 
• cola 
• cópia de trabalhos e relatórios da internet é DIFERENTE de pesquisa! 

Má conduta nas atividades de extensão: 

• Faltar com a responsabilidade assumida 
• Não prestar contas dos resultados 

Condutas que não respeitam os princípios morais e éticos de 
um determinado grupo



Plágio está presente em todas as atividades acadêmicas, o que o torna um 
sério risco à integridade e à credibilidade das atividades.



integridade e 
ética
Plágio 

Copiar ou assinar parte ou o todo de um 
trabalho intelectual de outrem. 

Plágio: sempre existiu 

necessidade de identidade - tornou-o atitude 
relativa à falta de ética. 

1980, EUA - Artigos discutem que o plágio 
coloca em risco a confiança das pessoas na 
ciência e o conhecimento científico, que já 

não se perpetuaria

PLÁGIO É CRIME!

Crime de Violação aos Direitos Autorais no Art. 184 – 
Código Penal
Violar direitos de autor e os que lhe são conexos
 Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou 
multa. 

§ 1º Se a violação consistir em reprodução total ou 
parcial, com intuito de lucro direto ou indireto […]
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Fonte: 
http://www.xn--portaleducao-dcb9c.com.br/direito/artigos/50044/o-crime-de-
plagio#ixzz3oTIVtWRL

http://www.xn--portaleducao-dcb9c.com.br/direito/artigos/50044/o-crime-de-plagio#ixzz3oTIVtWRL


Autoplágio
Uma mesma palavra que reúne 

ideias contraditórias 

Mas, o que é? 

É crime? 

CRIME  X  DESONESTIDADE
SAMUELSON, P. Self-plagiarism or fair use? Communications of the ACM, v. 37, n. 8, p. 21-25. 1994. 


Leia mais: http://jus.com.br/artigos/38311/o-direito-do-autor-e-o-autoplagio-entre-o-licito-ilicito-e-o-antietico#ixzz3oThtR4ES

1994 - Pamela Samuelson:“Autoplágio ou Uso Justo”

Artigo 22 da Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais): “pertencem ao autor os 
direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou” 


http://jus.com.br/artigos/38311/o-direito-do-autor-e-o-autoplagio-entre-o-licito-ilicito-e-o-antietico#ixzz3oThtR4ES


Autoplágio

O estudo  de Gimenes, Gimenes e Berttulucce* identificou 4 tipos de autoplágio: 


1) Publicação duplicada: quando os autores enviam o mesmo trabalho para diversos 
periódicos; 

2) Publicações fracionadas: publicar separadamente partes de um mesmo trabalho, sem 
justificativa relevante;  

3) Publicação aumentada: acrescentar dados novos a trabalhos anteriormente publicados, 
mas que repete resultados já discutidos em trabalho anterior.   

4) Reciclagem: mera repetição de passagens de textos antigos (ROIG, 2010). 


* http://jus.com.br/artigos/38311/o-direito-do-autor-e-o-autoplagio-entre-o-licito-ilicito-e-o-antietico#ixzz3oTkTCZjm


* ROIG, M. Plagiarism and self-plagiarism: What every author should know. Biochem Med, v. 20, n. 3, p. 295-300. 2010. 


http://jus.com.br/artigos/38311/o-direito-do-autor-e-o-autoplagio-entre-o-licito-ilicito-e-o-antietico#ixzz3oTkTCZjm


Autoplágio

Segundo Samuelson, a reutilização de trabalhos anteriores é aceitável quando: 

• O trabalho estabelecer as bases para formulação de trabalho posterior:  em novos projetos de 

pesquisa que são a continuação de pesquisas anteriores. 

• Partes do trabalho devem ser repetidas para que se possa apresentar novos dados ou 

argumentos: publicações geradas em pesquisas ainda em desenvolvimento. 

• Os públicos dos trabalhos (anterior e posterior) são muito diferentes e esse fato é essencial 

para o aperfeiçoamento da pesquisa: refere-se à apresentação do mesmo trabalho em eventos 

(congressos/simpósios) para validação da pesquisa.


SAMUELSON, P. Self-plagiarism or fair use? Communications of the ACM, v. 37, n. 8, p. 21-25. 1994. 



Falsificação

Quando a manipulação altera o 
significado do resultado - 

FALSIFICAÇÃO 

Remover imagens é falsificação? 

A l t e r a r c o n t r a s t e e b r i l h o é 
falsificação? 

Falsificação: outro resultado

Manipulação: outro ponto de vista

Falsificação   de dados = manipulação de dados?



Valores e Diretrizes

Consenso:  
1) Aspectos éticos não dependem de valores especificamente científicos 

2) Aspectos concernentes à integridade da pesquisa devem ser controlados e 
regulados pela comunidade científica. Os cientistas devem formular os 
princípios e valores científicos que definem integridade da pesquisa 

3) Portanto, cabe aos cientistas definir critérios para distinguir as boas e más 
condutas nas diferentes áreas da ciência,  

4) Cabe aos cientistas aplicar esses critérios para a identificação, investigação 
e punição das más condutas científicas. 

A SOCIEDADE  DEVE SER CONSULTADA?



MUNDO - Lidando com a integridade 
CLASSIFICAÇÃO DOS PAÍSES CONFORME O MODO COMO 
LIDAM INSTITUCIONALMENTE COM A INTEGRIDADE EM 
PESQUISA: 

1)SEM-LEI 

2)ESTRUTURADOS 

3)INTERMEDIÁRIOS 

PARÂMETROS: 

Há políticas sistemáticas de promoção da integridade na pesquisa? 
Há políticas de prevenção de más condutas? 
Existem mecanismos permanentes para a identificação, investigação 
e contra-ação de má conduta? 
Há imparcialidade? 



Classificações

1) SEM-LEI 

Brasil é exemplo. 

Não há regulamentação, não há esboços. 
Denúncias são tratadas de modo casuístico:  sem 
procedimentos definidos e sem garantia de lisura e 
imparcialidade - sem meios de evitar conflito de interesses. 

DESDE 2012 - há uma movimentação para que se instaure 
uma regulamentação nacional, que atenda aos parâmetros 
internacionais de boa conduta e de ciência responsável 



Classificações
2) ESTRUTURADOS 

Políticas bem estruturadas 
Existência de órgãos dedicados à investigação e com atributos legais para isso. 

Estados Unidos é exemplo 
1980 - iniciativa EUA. 
1993 - Órgãos federais de supervisão de pesquisas financiadas com recursos federais. São 
órgãos que respondem diretamente ao Congresso , mas que são associados às agências de 
fomento. 

ORI (Office of Research Integrity) : atua nas pesquisas financiadas pelo National Institute of 
Health  
NSF OIG (Office of Inspector General): que é corregedor da National Science Foundation  
Suas atividades são as de supervisionar e aconselhar as instituições de pesquisa quanto a 
promoção da integridade da pesquisa e de prevenção e investigação de más condutas. Tem o 
poder legal de conduzir autonomamente investigações e sugerir punições. 

2000 - publicada a Federal Policy on Research Misconduct pela Secretaria de Política Científica 
e Tecnológica do governo americano. Define procedimentos obrigatórios para lidar com 
denúncias de más condutas.  

Os procedimentos do ORI e do OIG são baseados nesta regulamentação e também orientaram 
diversos códigos de conduta elaborados em outros países.



Classificação

3) INTERMEDIÁRIO 
 Não há órgãos especializados, mas as funções reguladoras são assumidas pelos 
financiadores das pesquisas. 
São exemplos Alemanha, Reino Unido e Canadá. 

 Na Alemanha: Deutsche Forschungsgemeinschat (DFG)  - Criaram a figura do 
OMBUDSMAN para instruir pesquisadores. 
E, separado, há os delegados à investigação e punição. 

No Reino Unido: UK Research Integrity Office (UKRIO)- organização privada  
responsável por consultoria e orientação para instituições, pesquisadores e o público 
em geral. Não tem poderes legais ou regulatórios. 



Mas, e as políticas de 
integridade?

Devem ter foco na honestidade, comprometimento com a ciência e prudência.
  
Fraude científica deve ser denunciada, investigada, mensurada e punida de 
acordo.  

Qual, então, é a medida? 
Três são as más condutas mais graves:   
-  falsificação de dados,  
- fabricação de dados e  
- plágio.  

Segue a definição da  Secretaria dos Estados Unidos em Políticas Públicas de 
Tecnologia e Ciência, a OSTP (US Office of Science and Technology Policy) e é a 
seguida pelo ORI (Office of Research Integrity) 

 Russo, Marisa. Ética e integridade na ciência: da responsabilidade do cientista à responsabilidade coletiva. Estudos Avançados 28 (80), 189 - 198 2014



Exemplos
 R e i n o U n i d o : U K R e s e a r c h I n t e g r i t y 
Office (UKRIO)- 

Código para a prática da pesquisa (Code for 
Practice of Research)  

Documento contendo informações de suporte para 
pesquisadores e instituições em condutas para 
desenvolver pesquisa da mais alta qualidade. 

Contém um checklist para que pesquisadores não 
incorram em erros que denigram a qualidade da 
pesquisa. 

Há também a instrução de que as diretrizes sejam 
adotadas pelas instituições de pesquisa e de 
fomento no Reino Unido.



(1)Tratar as más condutas diferentemente, conforme seus diferentes graus de gravidade. 
(1)Más condutas graves: 

(1) fabricação e a falsificação de dados,  
(2) plágio.  

(2)Más condutas menos graves: 
(1) atribuição incorreta de autoria,  
(2) autoplágio,  
(3) a ocultação de conflitos de interesse, 
(4) a conservação inadequada dos registros de pesquisa,  
(5) a omissão de dados de modo a dificultar a replicação de experimentos,  
(6) a retenção injustificada de informações de modo a dificultar que a linha de 

pesquisa seja desenvolvida por outros pesquisadores.   

(2) Garantir  que os processos de investigação de más condutas ocorram 
confidencialmente, para preservar a reputação do denunciado. 

(1) É importante que o acusado tenha o direito a defesa. 

(3) Garantir que, quando houverem, as punições sejam proporcionais à gravidade das 
más condutas identificadas.  

(1) Considerar se foi intencional, negligência e se ocorre corriqueiramente.  
(2) Determinar o dano causado à fidedignidade e ao progresso da ciência.

Exemplo: EUA

Linhas gerais dos procedimentos do ORI



Punições previstas
ORI Mantém relatórios anuais dos casos de más condutas apurados e finalizados desde 
1994. (disponíveis em  http://ori.hhs.gov/case_summary) 

A investigação de casos graves de má conduta é bastante rigorosa. 
As instituições devem segui-los e são supervisionadas no cumprimento das 
determinações. 

Os casos mais numerosos reportados são de: 
1. falsificação de dados 
2. Replicação de dados 
3. Plágio e outros 

Nesses casos, as punições mais comuns são: 
1. retratações 
2. voluntário abandono do emprego 
3. voluntária desistência de financiamentos a pesquisas por tempo 

estabelecido pelo próprio ORI 

OBS: em 2015, em um dos casos, ORI detectou falsificação de resultado em manuscrito 
não publicado! 

 No caso de más condutas menos graves, as instituições de pesquisa têm maior 
autonomia nas investigações.  

• O tratamento pode ser interno à instituição, de modo a preservar o 
denunciado e a instituição.  

http://ori.hhs.gov/case_summary


Exemplo: Stanford University
Criou uma política de alegações, investigações e informação para a integridade na pesquisa
Inicia: 
“Each member of the University community has a responsibility to foster an environment 
which promotes intellectual honesty and integrity, and which does not tolerate misconduct 

in any aspect of research or scholarly endeavor” 
Colocam as más condutas como extremamente destrutivas para os padrões apresentados 
aos estudantes, para as agências de fomento e para a estima que  ciência recebe da 
sociedade.

As regras são baseadas na mesma classificação e nas ações recomendadas pela ORI, mas o 
diferencial está na  insistência de que má conduta não pode ser subestimada.

Cada   unidade da Universidade é livre para estabelecer seu próprio CÓDIGO DE 
HONRA



Exemplo: Harvard
• As unidades também tem liberdade para propor e executar seus 

próprios  códigos de conduta. 

• Frisa que é importante investigar com critério todas as 
alegações e dar ampla possibilidade de defesa de todos as 
partes envolvidas. 

• Frisa a necessidade de preservar os direitos e a reputação de 
todos os envolvidos. 

• Há um comitê de integridade associado ao gabinete do reitor 
que conduz a investigação, produz relatórios e dá sugestões. 

• O Reitor é responsável por determinar as sanções



Exemplo: MIT
• Segue o regulamentado pelo ORI 

• Ação bastante voltada aos estudantes.



O Handbook



O Handbook: Consequências 

• Informa que as sanções são aplicadas, 
dependendo da natureza da má conduta do 
estudante, podendo, inclusive, levar à expulsão 
da Universidade. 

• Há três formas de sanções aplicáveis 

• Usam a palavra DESONESTIDADE



O Handbook: sanções
1) SANÇÕES DE BAIXA GRAVIDADE: INTERNAS 

• CONSEQUÊNCIAS EM SALA DE AULA: 

• Solicitar que o estudante refaça um trabalho 

• Aplicar uma nota desclassificatória ao trabalho 

• Reprovar o aluno no curso 

•  NO LABORATÓRIO: 

• Retirá-lo do projeto de pesquisa



O Handbook: sanções
2)  Sanção de média gravidade: CARTA AO ARQUIVO 

• O instrutor produz uma carta ao Office of Student 
Citizenship (OSC) descrevendo o ocorrido 

• Esta carta é adicionada ao arquivo de 
comportamento do estudante, separado do arquivo 
de notas 

• Se houver investigação, todo o arquivo é examinado



O Handbook: sanções
• SANÇÃO GRAVE: Reclamação ao Comitê disciplinar 

• O supervisor pode fazer uma reclamação formal ao 
comitê disciplinar  

• Pode haver uma audiência 

• Durante a audiência, todo o histórico comportamental 
do aluno é revisto 

• Diversas sanções podem ser aplicadas, incluindo 
suspensão, expulsão ou outras sanções acadêmicas 



Exemplo: Oxford
ACADEMIC INTEGRITY IN RESEARCH: CODE OF PRACTICE AND PROCEDURE 

• Baseado no código de conduta do UK Research Integrity 
Office (UKRIO) 

• Informa que o código deve ser obedecido por todos os funcionários, 
estudantes e por pessoas sem vínculo, mas que estejam se utilizando 
da infra-estrutura da Universidade. 

• Prevê que toda infração grave deve ser comunicada às instituições 
regulatórias e que as regras dessas instituições podem ser aplicadas, 
suspendendo a investigação dentro da Universidade: em caso de 
crime. 

• Prevê revisões e todo um processo em sigilo e se preocupa com a 
confidencialidade, inclusive, de testemunhas.



Quem é responsável?
• Pela averiguação da má conduta: 

• Divulgação da ciência: Periódicos e organizações de eventos 

• Execução de projetos: Agências de Fomento 

• Ensino e extensão: Administração e Comitês dedicados 

• Pela punição: 

• Periódicos: por meio de retratações 

• Agências de Fomento: aplicação de sanções a projetos de pesquisa. 

• Administração das Instituições de ensino: acolher denúncias e avaliar 
consequências por meio das câmaras e comitês de ética e integridade. 

• Justiça: apuração dos fatos e aplicação da pena prevista em lei.



À FRENTE NO 
BRASIL

FAPESP - código de ética e conduta 
científica 

CNPq - diretrizes 

Academia Brasileira de Ciências 

Universidades - preocupação com a 
regulamentação



FAPESP
• Trata das diretrizes para as 

atividades científicas 

• Descreve as responsabilidades das 
instituições de pesquisa e dá a 
normativa para a alegação, a 
investigação e a declaração de má 
conduta. 

• Prevê que sanções devem ser justas 
e rigorosas



Diretrizes 
CNPq

Duas linhas de ação:  
• Prevenção e ações pedagógicas 
• Desestímulo a más condutas, inclusive com ação punitiva 

AÇÃO: 
Resolução Normativa 006/2012 : Institui a Comissão de Integridade na 
Atividade Acadêmica 
Funções: 
A) Coordenar as atividades preventivas e educativas 
B) Examinar situações duvidosas



CNPq
• RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO APRESENTA AS DIRETRIZES 

PARA A INTEGRIDADE NA PESQUISA 

• Diferentemente da estratégia adotada mundialmente, o documento 
provê instruções precisas. 

• EXEMPLO: Provê especificações de como evitar plágio (1-13): 

•  por citação correta (inclusive auto-citação) 

• transmissão correta da ideia apresentada pelo autor 

• Usar aspas 

• Não confiar em citações secundárias: sempre consultar a 
referência original



Diretrizes CNPq

• EXEMPLO: 

• “A inclusão intencional de referências de relevância 
questionável com a finalidade de manipular fatores de 
impacto ou aumentar a probabilidade de aceitação 
do manuscrito é prática eticamente inaceitável.” 

• ESTE É FATO DESCONHECIDO?



• Somente os itens 14 e 15 tratam de fabricação e falsificação de 
resultados: 

•  15-“Qualquer alteração dos resultados iniciais obtidos, como a 
eliminação de discrepâncias ou o uso de métodos estatísticos 
alternativos, deve ser claramente descrita junto com uma 
justificativa racional para o emprego de tais procedimentos.” 

• Será que tamanha especificidade pode levar a brechas 
àqueles que intencionalmente têm ações questionáveis? 

• O ideal não seria instaurar a conduta ética pela educação ao 
invés de por meio do controle?



• Itens 16 a 21 apresentam normativas para a autoria de 
publicações científicas 

• “Todos os autores de um trabalho são responsáveis 
pela veracidade e idoneidade do trabalho, cabendo ao 
primeiro autor e ao autor correspondente 
responsabilidade integral, e aos demais autores 
responsabilidade pelas suas contribuições individuais.” 

Claramente, este item revela que a preocupação é com a 
produção em periódicos científicos, deixando de fora 

qualquer outra forma de comunicação científica.



• De qualquer maneira, esta é uma iniciativa que 
permite com que o CNPq possa fazer uso legal 
da identificação de más condutas para 
subsidiar suas decisões de concessão de apoio 
financeiro. 

• O BRASIL tem algumas iniciativas isoladas, mas 
que estão se disseminando pelas instituições de 
pesquisa do país.



Exemplo: UFRJ

• Tem como objetivo promover a ética em todas 
as etapas da pesquisa e contribuir para a 
elaboração de políticas para nortear as 
atividades de pesquisa e sua comunicação. 

• 29/05/2015: Conselho de Ensino para 
Graduados e Pesquisa (CEPG) da Universidade 
de Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) aprovou as 
Diretrizes para a Integridade na Pesquisa.



Exemplo: UNICAMP 

• Não tem, mas reúne uma comissão do 
colegiado para averiguar e produzir 
declarações encaminhadas às agências 
nacionais e internacionais. 

• Promove debates e seminários 

• Participou do 4 WCRI com uma delegação com 
o objetivo de obter informações.



conscientização
2007 - Lisboa - Primeira Conferência Mundial sobre o tema - sensibilizar 
cientistas e editores à necessidade de promover a conduta responsável na 
ciência.  

2010 -  Cingapura - Segunda Conferência Mundial - redação do primeiro 
documento-guia para a responsabilidade na pesquisa.  

2013 - Montreal- Terceira Conferência Mundial - correção na publicação da 
literatura científica e sobre credibilidade da ciência junto à sociedade.  

2015 - Rio de Janeiro -  Quarta Conferência Mundial - avaliação das situações 
das condutas em pesquisa e as formas de avaliação e de premiação da 
pesquisa nacionalmente e globalmente.



PRONUNCIAMENTO DE CINGAPURA 
SOBRE INTEGRIDADE NA PESQUISA

• Aponta os princípios da integridade na pesquisa: 

• Honestidade em todos os aspectos da pesquisa 

• Prestação de contas da conduta na pesquisa 

• Cortesia profissional 

• Boa administração da pesquisa para o benefício de outros 

• Aponta as responsabilidades: Em qualquer parte do mundo, 
os princípios e as responsabilidades para com a integridade 
na pesquisa são as mesmas.



Responsabilidades

Integridade: o pesquisador deve garantir a confiança de sua 
pesquisa 

Aderência às regras: O pesquisador deve observar as regras 
aplicadas à sua pesquisa 

Método científico: o pesquisador deve embasar suas conclusões 
na observação e análise crítica dos resultados 

Descobertas da pesquisa: o pesquisador deve  compartilhá-las 
assim que tiver a oportunidade de reclamar a autoria 

Autoria: O pesquisador deve assumir responsabilidade pelo 
material que produzir 

Agradecimentos: o pesquisador deve sempre agradecer as 
colaborações que não justificam co-autoria 

Peer-review: todos devem fornecer avaliações rápidas, justas e 
rigorosas dos trabalhos, respeitando sempre confidencialidade 

Conflito de interesses: o pesquisador deve sempre 
expor conflitos financeiros ou de outra ordem, que 
comprometam a confiabilidade de seu trabalho. 

Comunicação pública: o pesquisador deve sempre 
observar  
Denúncia: O pesquisador deve denunciar qualquer 
atividade suspeita 
Resposta à prática da pesquisa sem 
responsabilidade: Todas as instituições devem ter 
procedimentos para lidar com as denúncias, 
apurações e ações com respeito a más condutas.



4th WRCI

• 600 PARTICIPANTES DE 50 PAÍSES 

• 300 participantes brasileiros 

• Diversos simpósios, plenárias e mesas redondas: 

• Efeitos do “publique ou pereça” na integridade  

• O papel do peer-review na integridade  

• Educação sobre integridade na pesquisa 

• Efeitos sobre a carreira de jovens cientistas 

• O plágio



Resultados do 4th WCRI

Avanços no documento produzido em Cingapura

• Mecanismos já estabelecidos para a identificação e a condução da investigação 
sigilosa de má conduta 

• Diversos países iniciaram ações de regulamentação e de averiguação, baseados 
no pronunciamento de Cingapura 

• Academias de ciências do mundo publicaram seus pronunciamentos 

• Novas métricas para a avaliação da pesquisa 

• BRASIL - firmará acordos internacionais para assegurar integridade em 
colaborações 



Brispe

BRAZILIAN MEETING ON RESEARCH INTEGRITY, SCIENCE AND 
PUBLICATION ETHICS 

Evento promovido por UFRJ, Fiocruz, USP e PUC-RS 
Com apoio de CNPq, FAPESP, Academia Brasileira de Ciências (ABC) 
e SBPC 
Promove discussões sobre questões éticas de relevância para 
instituições de pesquisa, de divulgação científica e agências de 
fomento. 

NO II BRISPE (Junho /2012): Declaração conjunta apresenta o 
reconhecimento de que questões éticas devem ser consideradas 
para elevar a pesquisa de um país ao nível de excelência. 
Apresenta também as ações que tem sido desenvolvidas no Brasil: 
CNPq e FAPESP



Envolvimento do MEC

• Projeto conjunto: MEC, 
Ministério da justiça e 
CGU: Iniciativa Ética 

• Medidas preventivas ao 
plágio acadêmico



A UFG NO CENÁRIO
• Março/2015 - Workshop sobre integridade na Pesquisa - Centro de 

eventos: Proposição de um Comitê de Integridade na UFG 

• Junho/2015 - Participação da UFG no 4 WCRI 

• Julho/2015 - Primeira reunião do Comitê de Integridade nas 
Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFG

• Comitê formado por: 

•  um representante de cada pró-reitoria 

• representantes dos CEP e CEUA 

• um representante de cada área do conhecimento 

• um representante de cada regional



CEP
• CEP - Comitê de Ética em Pesquisa UFG: 

• Avaliar as questões éticas envolvidas nas pesquisas com seres 
humanos 

• Tem papel consultivo e educativo 

• Reuniões ocorrem duas vezes por mês 

• Deve manter comunicação com a Comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa (CONEP/MS) 

• Coordenação: Prof. Dr. João Batista de Souza - Faculdade de 
Odontologia



CEUA
• CEUA - Comissão de Ética no Uso de Animais 

• Diretrizes: 

• RESPEITO AOS ANIMAIS E CONSCIÊNCIA DE QUE A 
SENSIBILIDADE DELES É SIMILAR À DOS HUMANOS 
NO QUE SE REFERE À DOR, INSTINTO DE 
SOBREVIVÊNCIA, MEMÓRIA. 

• Projetos são analisados em reuniões que ocorrem a cada 
3 semanas. 

• Coordenação: Profa. Dra. Renata Mazaro Costa - ICB



SUGESTÕES DE LEITURA
• Diretrizes do CNPq disponível em : http://www.cnpq.br/documents/10157/

a8927840-2b8f-43b9-8962-5a2ccfa74dda 

• Código de Boas Práticas Científicas - FAPESP disponível em : http://www.fapesp.br/boaspraticas/
FAPESP-Codigo_de_Boas_Praticas_Cientificas_2014.pdf 

• Diretrizes sobre Integridade Acadêmica da UFRJ disponível em : http://
cpro16197.publiccloud.com.br/~ctep/images/noticias/
diretrizes_integridade_academica_13-04-2015.pdf 

• The Office of Research Integrity (ORI). Diretrizes disponíveis em :http://ori.hhs.gov/ori-policies 

• UKRIO - Code of Practice for Research disponível em : http://ukrio.org/publications/code-of-practice-
for-research/  

• ROIG, M. Plagiarism and self-plagiarism: What every author should know. Biochem Med, v. 20, n. 3, 
p. 295-300. 2010. 

• SAMUELSON, P. Self-plagiarism or fair use? Communications of the ACM, v. 37, n. 8, p. 21-25. 
1994.  

• Russo, Marisa. Ética e integridade na ciência: da responsabilidade do cientista à responsabilidade 
coletiva. Estudos Avançados 28 (80), 189 - 198 2014

http://www.cnpq.br/documents/10157/a8927840-2b8f-43b9-8962-5a2ccfa74dda
http://www.fapesp.br/boaspraticas/FAPESP-Codigo_de_Boas_Praticas_Cientificas_2014.pdf
http://cpro16197.publiccloud.com.br/~ctep/images/noticias/diretrizes_integridade_academica_13-04-2015.pdf
http://ori.hhs.gov/ori-policies
http://ukrio.org/publications/code-of-practice-for-research/


A integridade na pesquisa, mesmo que não 
devidamente regulamentada, é fundamental para o 
progresso coletivo e para o registro duradouro das 

descobertas. Atitudes baseadas nas escolhas morais 
e altruístas são, certamente, íntegras. 

Faça o melhor que pode com o que tem!  

Confie em sua capacidade!

SEJA ACIMA DE MÉDIA!


