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Má	conduta	em	pesquisa	
•  Fabricação,	falsificação	ou	plágio	ao	propor,	executar	ou	fazer	

revisão	de	pesquisas,	ou	ao	relatar	resultados	de	pesquisas.	
•  Fabricação	é	inventar	ou	criar	dados	ou	resultados	e	registrá-los	ou	

relatá-los.	
•  Falsificação	é	manipular	materiais	de	pesquisa,	equipamentos	ou	

processos,	ou	alterar	ou	omi"r	dados	ou	resultados	de	maneira	a	
não	representar	a	pesquisa	de	forma	acurada	nos	seus	registros.	

•  Por	registros	de	pesquisa	entende-se	os	registros	dos	dados	ou	
resultados	relacionados	à	inves"gação:	proposta	de	pesquisa,	
registros	laboratoriais	em	forma	Nsica	ou	eletrônica,	relatórios,	
resumos,	teses,	apresentações	orais	ou	em	painéis	e	ar"gos	em	
periódicos.	

•  Plágio	é	a	apropriação	de	ideias,	processos,	resultados	ou	palavras	
de	outra	pessoa	sem	dar	o	crédito	apropriado.	

US	Office	of	Research	Integrity.	hSp://ori.dhhs.gov/federal-research-misconduct-policy		





2/3	dos	ar"gos	re"rados	de	revistas	são	
por	causa	de	má	conduta:	
•  Fraude:	43%	
•  Duplicação	de	publicação:	14%		
•  Plágio:	10%	
	
A	porcentagem	de	ar"gos	re"rados	
aumentou	10	vezes	desde	1975	





W.J.	Broad,	
Science,	
212:137-141,	1981		

As	mudanças	na	ciência	
contemporânea	e	suas	interações	
com	a	sociedade	estão	tornando	a	
fraude	nos	laboratórios	mais	visível.	
	
Causas	para	o	aumento	nos	casos	
de	fraude:		
-  Aumento	na	pressão	sobre	os	

cienGstas;	
-  CompeGção	entre	cienGstas;	
-  Aumento	na	exposição	pública	

dos	trabalhos	dos	cienGstas	
(crescimento	da	imprensa	
cienLfica).		



	

Associate	Editor's	comments:	
	
The	paper	has	an	extremely	high	similarity	score	of	
69%	(where	the	overall	similarity	score	is	higher	than	
the	threshold	40%),	so	cannot	be	reviewed	in	its	
current	state.		
	

Resposta	de	um	editor	a	um	ar"go	
subme"do	por	um	pós-doc	





Inicia"vas	internacionais	e	
nacionais	para	estudar	e	coibir	a	

fraude	na	ciência	



 

World Conferences on Research
Integrity

Background

Research regulations and accepted research practices vary significantly from
country to country and among professional organisations. There is no common
definition worldwide for research integrity, research misconduct, conflict of
interest, plagiarism or other key terms that describe acceptable and
unacceptable research practices. Even where there is general agreement on key
elements of research behaviour, the policies that implement this agreement can
vary widely from country to country and organisation to organisation.

The World Conferences on Research Integrity were organized to promote
exchange of information and to further discussion of ways to promote research
integrity and harmonise efforts to foster responsible research practices. For
more information or to become involved, please contact us. (Click here to send
an email)

Conference links:

Lisbon( 2007)
Singapore (2010)
Montreal (2013)
Rio (2015)
Amsterdam (2017)
Hong Kong (2019, information availaable late Fall 2017)

Conference Guidance Documents:

Singapore Statement (2010)
Montreal Statement (2013)

(Spanish translation)
(IAPG translations into Arabic, Belarusian, French, German,
Hindi, Italian, Japanese,Korean, Mandarin Chinese, Portuguese,
Russian, Spanish, Ukrainian, ed. Silvia Peppoloni)

Amsterdam Agenda (2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

hSp://www.researchintegrity.org/	
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Preâmbulo. O valor e os benefícios provenientes da pesquisa dependem essencialmente da sua inte-
gridade. Embora haja diferenças entre países e entre disciplinas na maneira pela qual a pesquisa é
organizada e conduzida, há também princípios e responsabilidades profissionais comuns que são
fundamentais para a integridade da mesma, onde quer que seja realizada.

PRINCÍPIOS
Honestidade em todos os aspectos da pesquisa.
Responsabilização na condução da pesquisa.

Respeito e imparcialidade profissionais no trabalho com outros.
Boa gestão da pesquisa em benefício de outros.

RESPONSABILIDADES
1. Integridade: Os pesquisadores devem
assumir a responsabilidade pela
confiabilidade de suas pesquisas.
2. Cumprimento com as regras: Os
pesquisadores devem estar cientes das regras
e políticas de pesquisa e segui-las em todas as
etapas.
3. Métodos de pesquisa: Os pesquisadores
devem utilizar métodos de pesquisa
apropriados, embasar as conclusões em uma
análise crítica das evidências e relatar os
achados e interpretações de maneira integral
e objetiva.
4. Documentação da pesquisa: Os
pesquisadores devem manter documentação
clara e precisa de suas pesquisas, de maneira
que sempre permita a averiguação e
replicação do seu trabalho por outros.
5. Resultados: Os pesquisadores devem
compartilhar seus dados e achados pronta e
abertamente, após assegurarem a
oportunidade de estabelecer a prioridade e
propriedade sobre os mesmos.
6. Autoria: Os pesquisadores devem assumir
plena responsabilidade pelas suas
contribuições em todas as publicações,
solicitações de financiamento, relatórios e
outras representações de suas pesquisas. A
lista de autores deve sempre incluir todos
aqueles (mas apenas aqueles) que atendam os
critérios de autoria.
7. Agradecimentos na publicação: Nas
publicações, os pesquisadores devem
reconhecer os nomes e papéis daqueles que
fizeram contribuições significativas à pesquisa,
inclusive redatores, financiadores,
patrocinadores e outros, mas que não atendem
aos critérios de autoria.
8. Revisão de pares: Ao participar da
avaliação do trabalho de outros, os
pesquisadores devem fornecer pareceres
imparciais, oportunos e rigorosos.
9. Conflitos de interesse: Os pesquisadores
devem revelar quaisquer conflitos de interesse,
sejam financeiros ou de outra natureza, que
possam comprometer a confiabilidade de seu
trabalho nos projetos, publicações e
comunicações públicas de suas pesquisas,

assim como, em todas as atividades de
revisão.
10. Comunicação pública: Os pesquisadores
devem limitar seus comentários profissionais à
sua própria área de especialização
reconhecida quando participarem em
discussões públicas sobre a aplicação e
relevância de resultados de pesquisa, e devem
distinguir claramente entre comentários
profissionais e opiniões baseadas em visões
pessoais.
11. Notificação de práticas de pesquisa
irresponsáveis: Os pesquisadores devem
notificar às autoridades competentes qualquer
suspeita de má conduta profissional, inclusive
a fabricação e/ou falsificação de resultados,
plágio e outras práticas de pesquisa
irresponsáveis que comprometam a
confiabilidade da pesquisa, tais como
desleixo, inclusão inapropriada de autores,
negligência no relato de dados conflitantes ou
uso de métodos analíticos enganosos.
12. Resposta a alegações de práticas de
pesquisa irresponsáveis: As instituições de
pesquisa, assim como as revistas,
organizações profissionais e agências que
tiverem compromissos com a pesquisa em
questão devem dispor de procedimentos para
responder a alegações de má conduta e outras
práticas de pesquisa irresponsáveis, assim
como proteger aqueles que, de boa fé, tenham
denunciado tais comportamentos. Quando for
confirmada a má conduta ou outra prática de
pesquisa irresponsável, devem ser tomadas as
medidas cabíveis prontamente, inclusive a
correção da documentação da pesquisa.
13. Ambientes de pesquisa: As instituições de
pesquisa devem criar e sustentar ambientes
que incentivem a integridade através da
educação, políticas claras e normas razoáveis
para o progresso da pesquisa, ao mesmo
tempo em que fomentam ambientes de
trabalho que apóiem a integridade da mesma.
14. Considerações sociais: Os pesquisadores
e as instituições de pesquisa devem reconhecer
que têm uma obrigação ética no sentido de
pesar os benefícios sociais contra os riscos
inerentes apresentados pelo seu trabalho.

A Declaração de Singapura sobre Integridade em Pesquisa foi desenvolvida como parte da II Conferência Mundial sobre Integridade
em Pesquisa, realizada de 21 a 24 de julho de 2010, em Singapura, como guia global para a condução responsável de pesquisas. Não
é um documento regulatório, nem representa as políticas oficiais dos países e organizações que financiaram ou participaram na Con-
ferência. Para informações sobre políticas oficiais, normas e regras na área de integridade em pesquisa, devem ser consultadas as
agências nacionais e organizações apropriadas. A Declaração original em inglês está disponível em: <http://www.singapore
statement.org>.
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Primeiro	esforço	internacional	
para	encorajar	o	
desenvolvimento	de	polí"cas	
unificadas	e	códigos	de	
conduta	com	o	obje"vo	de	
longo-prazo	de	aumentar	a	
integridade	na	pesquisa	
mundial.	

hSp://www.singaporestatement.org	



Integridade	na	
pesquisa	feita	
em	
colaborações	
internacionais	



hSp://www.researchintegrity.org/Statements/
IAPG_transla"ons_Montreal_Statment.pdf	





Para	ver	o	vídeo:	
hSp://www.iea.usp.br/midiateca/video/
videos-2012/e"ca-e-universidade-
fabricacao-falsificacao-e-plagio-nas-
ciencias-e-humanidades/view	



hSp://www.fapesp.br/6566	



hSps://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/wha"s/	







hSps://www.youtube.com/watch?v=lOZ8_rK8OPY	
	



hSps://www.youtube.com/watch?v=7Fh3onQ_Otg	

É"ca	na	pesquisa:	TV	UNESP	
	
Comportamento	é"co	na	
experimentação	com	seres	
humanos	e	animais	






