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This article has been retracted at the request of 
the Editors. 
 
The authors have plagiarized part of a paper 
 
“Effects of pressure on charge transport and 
magnetic properties of La1.32Sr1.68Mn2O7 
layered manganite” M. Kumaresavanji, M. S. Reis, 
Y. T. Xing, and M. B. Fontes. J. Appl. Phys. 106, 
093709 (2009);  
 
One of the conditions of submission of a paper 
for publication is that authors declare explicitly 
that their work is original and has not appeared in 
a publication elsewhere.  
 
Re-use of any data should be appropriately cited.  
As such this article represents a severe abuse of 
the scientific publishing system. The scientific 
community takes a very strong view on this 
matter and apologies are offered to readers of 
the journal that this was not detected during the 
submission process. 
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02/04/2012 - 09h13  (Folha.com)  

Presidente da Hungria renuncia após disputa por plágio  
Publicidade 
Ag. Reuters, Budapest 
 
 
 
“O presidente húngaro, Pal Schmitt, que teve o seu  
título de doutorado retirado  na semana passada por  
uma disputa de plágio, anunciou nesta segunda-feira que  
irá renunciar ao cargo.”   

www1.folha.uol.com.br 



Pd/γ-Al2O3 CATALYST: PARTICLE SIZE EFFECT IN THE CATALYTIC ATIVITY FOR CH4 COMBUSTION Methane, the main 
constituent of natural gas (> 85%), is employed in large scale as an energy source (thermoelectric power plants, automobiles, etc). 
However, significant quantities of this gas contribute to the greenhouse effect. The catalytic combustion of methane can minimize 
these emissions. Palladium is one of the metals that shows the highest activity, depending on the different active forms of the metal. 
In this article, we focus on the influence of particle size and pretreatment on the catalytic performance of palladium in the methane 
combustion reaction. 





 Let us start out with one critical and perhaps obvious 
statement: using the words of others in your paper is 
unacceptable and unethical.  Yes, even taking a few sentences 
from another article is inappropriate. 
(Jonathan V. Sweedler, Editor Analytical Chemistry - dx.doi.org/10.1021/ac300957p | Anal. Chem.)   

Plagiar a si próprioè assunto que recebe menor atenção !!?? 
splat.cs.arizona.edu/icwi_plag.pdf -  

casadogalo.com 

Auto-plágio 

30% de  um artigo científico anterior è limite máximo 

Dados de uma conferência podem ser  aproveitados 
para publicação em periódico 
(Pamela Samuelson, Self-Plagiarism or Fair Use, Communications of the ACM, 
August 1994)   





Ferramentas para detectar Plágio 
Plágio de textos: Serviços online 
 
* Turnitin – http://turnitin.com/pt_br/ 
* Plagiarism.org. - http://www.plagiarism.org 
* Glatt Self-Detection Test – http://www.plagiarism.com/self.detect.htm 
* iThenticate – www.ithenticate.com 
* Approbo – http://approbo.citilab.eu/ 
 
Plágio de textos: Software 
 
* ephorus - www.ephorus.pt/ 
* Safe Assign - www.mydropbox.com/ 
* JPlag - www.jplag.de/ 
* Essay Verification Engine – www.canexus.com/eve 
* WCopyfind – www.plagiarism.phys.virginia.edu/Wsoftware.html 
* DOC Cop – www.doccop.com 
* Etblast – http://etest.vbi.vt.edu/etblast3/ 
* Ferret – http://homepages.feis.herts.ac.uk/~pdgroup/ 
* Farejador de plágio - www.farejadordeplagio.com.br 
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Por que é feita a avaliação pelos pares? 

Para assegurar a 
qualidade científica 

do seu trabalho 

Para aprimorar 
alguns aspectos do 

seu trabalho 



Como é a avaliação pelos pares? 

Avaliação por Pares   JBCS, 16,5, 2005  &  QN, 28, 6, 2005 

O sistema de avaliação por pares, peer review, deve ser 
pautado no mérito acadêmico-científico-tecnológico do 
pesquisador ou do curso e utilizar critérios qualitativos, 
admitindo-se, no entanto, que subsidiariamente, se utilizem 
critérios quantitativos.  
 
Na avaliação por pares, necessariamente, os critérios da 
avaliação pertencem à comunidade avaliada e não aos 
avaliadores, caso contrário, a avaliação não seria realizada 
por “pares”! 
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 Editores :  Tratar todos os manuscritos de igual forma;  

  Escolher assessores competentes;  

  Respeitar os prazos; 

  Não sugerir/impor citações do periódico 
“... não permita que editores te digam para citar artigos de seus journals, a não ser que o 
assunto esteja diretamente  relacionado ao trabalho em avaliação.”  (J. V. Sweedler, Editor Anal.Chem..)  

 

The 2010 JCR data will be released on June 28, 2011. We want to notify you 
that Revista Brasileira de Farmacognosia-Brazilian Journal of Pharmacognosy will not 
be included in the 2010 Journal Citation Reports® (JCR). Analysis of citation data from 
the year 2009 JCR indicates a level of self-citation …..   



 Assessores: Verificar o mérito (projetos/trabalhos) sem preconceito; 

   Respeitar os prazos;  

   Usar uma linguagem adequada e construtiva;  

   Não  sugerir/impor citações de seus trabalhos  

   



Comments:  Journal of Agricultural  and Food Chemistry 
 
1. English should be improved by a native speaker.  
  
2. References and Units should be normalise according to journal. 
  
3. Vendor information must be given consistently and completely: e.g. Sigma (St. Loius, MO, USA);  
Merck (Darmstadt, Germany). Once the location of a supplier has been mentioned, it need not be repeated. 
  
4. The related papers about trace metal determination   in food sample should be discussed in the manuscript. 
 

Reviewer #1:  Food Analytical Methods 
 
1.  English should be improved.  

2.  References and Units should be normalise according to journal.  

3.  Vendor information must be given consistently and completely: e.g. Sigma (St. Loius, MO, USA);  
Merck (Darmstadt, Germany). Once the location of a supplier has been mentioned, it need not be repeated.  
 
4. The related papers about preconcentration studied on metal ions should be discussed in the manuscript.  

Comments: JBCS 
 
      1. English should be improved. 

 
2. References and Units should be normalise according to journal. 
 
3. Vendor information must be given consistently and completely: e.g. Sigma (St.  Loius, MO, 

      USA); Merck (Darmstadt, Germany).   Once the location of a supplier has been mentioned, it need not be repeated. 
 
4. The related papers about metal preconcentration  should be discussed in the manuscript. 
 



http://retractionwatch.wordpress.com/2012/08/24/korean-plant-compound-
researcher-faked-email-addresses-so-he-could-review-his-own-studies/  
 
http://retractionwatch.wordpress.com/2012/08/31/journal-editor-resigned-in-
wake-of-retractions-for-fake-email-addresses-for-self-peer-review/ 
 
http://retractionwatch.wordpress.com/2012/09/17/retraction-count-for-
scientist-who-faked-emails-to-do-his-own-peer-review-grows-to-35/
#more-9761 
 
 

Pesquisador sul coreano tem 31 artigos retratados.Por que? 
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Principais causas de Rejeição de manuscritos/JBCS  
 
§ Recusado pelo Editor, sem passar para assessores 

§  Fora do escopo da revista / Relatório técnico, etc..  

§  Repetição de estudo similar, sem novidade para a área 

§  Não atende as normas da revista   

§  Cópia /Plágio 

§  Manuscritos sem SI, (Supplementary  Information - organic and 
inorganic areas )  

§  Falta de qualidade / inovação 



      
            
Rebecca Newberger Goldstein, escritora  

Regra ética básica: ” Nunca minta “ 
 
Mais cedo ou mais tarde, a comunidade irá descobrir 
a mentira  e expor a sua fraude                        

www.radarturbinado.com 



Editorias científicas 
þ sobrevivência/manutenção dos periódicos  

þ qualidade dos manuscritos 

þ integridade/ reputação dos periódicos 

þ publicação em periódicos nacionais 

þ citação dos periódicos 
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