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Frase original (francês): Je pense, donc je suis. - Discurso do Método, 1637



Quando a gente pensa na realização de 
pesquisas científicas, a ética parece ser 

um princípio que já está embutido.  
É assim mesmo ou no caminho da 

pesquisa é preciso ficar atento para se 
manter a ética? 







– Flávio Romero, O Estadão (23/06/2017)

“A Ciência está comprometida com a verdade e, para 

muitos, é a única fonte disponível de certezas acerca 

desta vida material.” 

CRENÇA POPULAR
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– Eurico Miranda, ex-presidente do Vasco da Gama e ex-deputado federal

“Ética?  
Isso é coisa de 

filósofo!” 
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– FAPESP, 2014

“Toda conduta de um pesquisador que, por intenção ou negligência, 

transgrida os valores e princípios que definem a integridade ética da 

pesquisa científica e das relações 

entre pesquisadores.” 

Má conduta científica
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Reason Definition

Redundant publication Publication of the same data or article in more than one journal without 
appropriate justification, permission or cross-referencing.

Overlap Some new findings are presented in an article that also contains a 
substantial amount of previously published information.

Misconduct Evidence of unreliable results caused, for example, by data fabrication.

Honest error Evidence of unreliable results, caused, for example, by a miscalculation or by 
an experimental error.

Plagiarism Content of other author (data, words or theories) is presented by another 
author without referencing as it was his own.

Authorship issues Authorship dispute of an article.

No reason reported No clear information of the reasons for the retraction was mentioned.





EXTENSÃO 

PESQUISA 

Coautoria imprópria 

Falta de transparência

ENSINO 

Informação irresponsável 
Apropriação  
de resultados 

Falsificação 

Faltar com a                                   Plágio 
responsabilidade assumida        

COMITÊ DE INTEGRIDADE ACADÊMICA EM ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UFG (2015)
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–FAPESP, 2014

"Todo cientista é eticamente responsável pelo avanço da ciência”

Honestidade 
intelectual
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Original e 
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Viabilidade: 
capacidade 
científica, humana 
e estrutural
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Conflito de 
interesses

Projeto de 
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Método 
apropriado
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Sigilo dos 
dados até 
publicação

Projeto de 
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Comunicação dos resultados
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Comunicação dos 
resultados

Precisão
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Comunicação dos resultados

Crédito a 
ideias / 

conhecimento 
anterior
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Comunicação dos 
resultados
Transparência 
quanto a 
divulgações 
preliminares
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Comunicação dos 
resultados

Autoria

FAPESP 2014



Registros adequados


Conservação segura e por prazo 
variável


Acesso por outros pesquisadores

Dados e informações produzidos

FAPESP 2014



Rigor, objetividade, imparcialidade e presteza

Avaliação por pares

FAPESP 2014



Competência científica, tempo e outras 
condições


Corresponsabilidade pela qualidade 
científica e ética


Incentivo a treinamento em integridade 
ética na pesquisa

Tutoria

FAPESP 2014

arquivo pessoal
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Obrigada! 
lsucasas@ufg.br


