
Ética  

na publicação cientifica 

Marco Aurélio Cremasco 
Professor 

Faculdade de Engenharia Química - Unicamp 



OBJETIVO 

Tendo como premissas a hierarquia das necessidades e o 
mundo do trabalho para atendê-las, oferece-se, nesta 
palestra, uma reflexão sobre Ética na publicação 
cientifica com o olhar voltado para a má prática 
científica, especificamente sobre Plágio na academia, 
enquanto efeito de pressões internas e externas ao 
indivíduo, resultando em lacuna da ética. 



Realização

Estima

Social

Segurança

Fisiológica

HIERARQUIA  DAS  NECESSIDADES  

(Maslow, 1940) 



O indivíduo uma vez inserido em determinada 
esfera social terá de fazer escolhas, inclusive na 
dependência de condições que restringem a sua 
liberdade individual.  

Norbert Elias 



PILARES BÁSICOS DE UMA IES 

EXTENSÃOPESQUISAENSINO

UNIVERSIDADE

(Cremasco, 2016) 
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CARREIRA ACADÊMICA 

(Cremasco, 2016) 



*cargos administrativos, 
*lecione disciplinas na graduação e na pós-graduação, 
*oriente alunos de graduação e  de pós-graduação, 
*participe de congressos, 
*componha bancas de avaliações, 
*profira palestras,  
*estabeleça parcerias interna e externamente à IES, 
*desenvolva projetos de pesquisa, ensino, extensão; 
*atue e/ou abra linhas de pesquisas e as consolide, 
*faça consultoria, 
*revise trabalhos, 
*escreva relatórios, pareceres, 
*solicite patentes, 
*publique artigos & livros. 

PROFESSOR TITULAR 



Fonte: https://professorhardcore.bandcamp.com/album/publish-or-perish 
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FUNIL DE OPORTUNIDADES

(Cremasco, 2016) 



*vagas e oportunidades limitadas, 
 
*pressão do sistema (interna e externa à IES), 
 
*competição entre colegas de trabalho, 
 
*restrições de fomentos a projetos e bolsas, 

PRESSÕES EXTERNAS & INTERNAS 

*supervalorização da estima, 
 
*necessidade quase doentia de realização. 



ANTIÉTICA  NA  PUBLICAÇÃO  CIENTÍFICA 

* Fabricação de dados.  
 
* Falsificação de dados.  
 
* Plágio.  

MÁ PRÁTICA NA PESQUISA 



Pesquisa Fapesp, setembro/2014 



PLÁGIO 

Plagiário vem do latim plagiarius. Na Antiga Roma, 
que adotava regime escravagista, quem roubava 
escravos ou escravizava indivíduos livres era 
considerado plagiário.  

Conduta típica de nossa sociedade de aparência, na qual o 
importante não é ser, mas simplesmente parecer e aparecer. 

(Moraes, 2014)



(Cremasco, 2016) 

ANTIÉTICA  NA  PUBLICAÇÃO  CIENTÍFICA 



CONSEQUÊNCIAS 

(Cremasco, 2016) 



Yoshiki Sasai (1962 – 2014) 

Fonte: www.dumb-out.net/stem-cell-scientists-yoshiki-sasai-commits-suicide/2931 

CONSEQUÊNCIAS ALÉM DA LEI 



PLÁGIO NA ACADEMIA 

Plagiário ou plagiador designa o salteador de uma 
criação intelectual. Aquele que, maliciosamente, imita 
obra alheia, atribuindo a si próprio a autoria. 

(Morais, 2014) 

A   COLA
Plágio direto ou integral: cópia ou transcrição de uma fonte 
por completa sem usar citações ou referenciar o autor.

Plágio parcial: cópia de algumas frases ou parágrafos de
diversas fontes diferentes.

Plágio consentido ou conluio: artigos feitos por outro ou 
comprados.



PLÁGIO NA ACADEMIA 

No Brasil, ~ 85 % dos professores alegam ter-se deparado 
com trabalhos acadêmicos que não foram feitos pelos alunos   
                                                                                                 (Garcia, 2006) 

A prática do plágio pelos estudantes ocorre especialmente quando
estes elaboram as atividades didático-pedagógicas propostas pelos
professores.

Tipos de plágio Graduação Pós-graduação 
Parafraseaer ou copiar de uma fonte (escrita) sem referenciá-la 38 % 25 % 
Parafraseaer ou copiar de uma fonte (Internet) sem referenciá-la 36 % 24 % 
Fabricar ou falsificar uma bibliografia 14 % 7 % 
Entregar trabalho copiado de outra pessoa 8 % 4 % 
Obter um artigo de um site que vende trabalhos acadêmicos 3 % 3 % 
	 (McCabe, 2005)



RAZÕES PELAS QUAIS... 

* Considera que a atribuição seja perda de tempo. 
 
* Não tem tempo o suficiente para fazer o trabalho. 
 
* Não gerencia corretamente o seu tempo. 
 
* Não possui habilidade para o desenvolvimento da consulta. 
 
* Não confia em suas próprias habilidades. 
 
* Já que o colega faz, ele também o fará. 

* Por prazer de fazer – características morais. 
 
*Desconhece o que vem a ser plágio e direito autoral. 



O QUE FAZER ? 

European Science Foundation (2000) – Recomendações 
 
Universidades e instituições de pesquisa precisam ter estruturas de gestão e 
procedimentos adequados para implementar seus códigos de boa prática 
científica, incluindo mecanismos para:  
 
* criar e delegar responsabilidades para direção, supervisão, de forma a 
garantir a solução de conflitos no âmbito de suas estruturas de gestão; 
 
* adotar auditoria eficaz para a verificação dos procedimentos; 
 
* nomear mediadores para análise de conflitos, incluindo os casos de 
suspeição de má conduta científica; 
 
* investigar alegações de má conduta científica;  

* incorporar princípios e regras de boa prática científica no ensino, 
incluindo cientistas e professores no início de carreira.  



O QUE FAZER ? 

*Orientação 
*Aulas inaugurais 
*Disciplinas de seminários 
*Leituras regulares (P.ex. Boas práticas, Pesquisa Fapesp) 
*Palestras, cursos 



CITI (Collaborative Institutional Training Initiative ) 
https://www.citiprogram.org/index.cfm?pageID=265 
 

CURSOS ON-LINE 



O QUE FAZER ? 

*Editores enquanto corresponsáveis 
Committee on Publication Ethics (Cope)

http://publicationethics.org



O QUE FAZER ? 

*Editores enquanto corresponsáveis 
*Conselho editorial (Orientação de normas e procedimentos) 
*Definições de má prática científica no site da revista 
*Emprego de ferramentas de identificação de plágio 



Ferramentas Descrição 
 
AntiPlagiarist - ACNP Software 
Site: http://www.anticutandpaste.com/download 
Custo: Gratuito 

Compara múltiplos documentos rapidamente, procurando por 
trechos de textos que foram copiados e colados. Os fragmentos 
suspeitos são relatados em um formato de fácil compreensão, 
contendo os trechos suspeitos, número de linha e coluna onde se 
encontram em seus respectivos documentos e o número de 
caracteres contidos em cada um. 

 
CheckForPlagiarism.net 
Site: http://www.checkforplagiarism.net 
Custo: Pago 
 

Ajuda a procurar por plágio em qualquer tipo de documento, 
utilizando as tecnologias mais recentes e avançadas, para 
identificar e apontar até mesmo as tentativas mais sutis de plágio, 
intencionais ou não intencionais. Apresenta como características de 
serviços: verificação em base de dados; verificação na Internet; 
verificação em publicações, verificação de sinônimos e estrutura da 
frase. 

 
CopySpider 
Site: http://www.copyspider.com.br 
Custo: Gratuito 

Software brasileiro de interface simples e intuitiva, com alto 
desempenho computacional para testar documentos sob o crivo de 
existência de cópias indevidas de outros documentos disponíveis na 
internet. Ele pode ser configurado para o Inglês ou Português 
(Brasil). 

 
Ephorus 
Site: http://www.ephorus.pt 
Custo: Pago 
 

Oferece uma opção de integração de serviços, na qual os estudantes 
podem submeter os trabalhos digitalmente ao professor (por 
alguma plataforma de ensino-aprendizagem) e ao mesmo tempo 
para o Ephorus (invisivelmente). Quando o Ephorus achar algum 
exemplo de plágio, uma notificação é enviada imediatamente por e-
mail.  

 
eTBLAST 
Site: http://etest.vbi.vt.edu/etblast3/ 
Custo: Gratuito 

Identifica a duplicação de palavras-chave e compara a proximidade 
e o encadeamento de palavras, entre outras variáveis. Oferece um 
método eficiente e rápido para conduzir buscas na literatura 
científica e permite aos editores de revistas identificar a prática de 
ocorrências questionáveis de publicação. 

	

USP (2000) /www.escritacientifica.sc.usp.br/anti-plagio/ 

EMPREGO DE FERRAMENTAS 



USP (2000) /www.escritacientifica.sc.usp.br/anti-plagio/ 

 
Farejador de plágios 10.1 
Site: http://www.farejadordeplagio.com.br 
Custo: Gratuito (sem registro); 
Pago (com registro) 
 

Software nacional que busca dados e informações em diversos sites 
para acusar o plágio em um trabalho acadêmico através de um 
software instalado, por download, no computador. O programa faz 
a análise em trabalhos que são submetidos eletronicamente 
(upload). A versão gratuita analisa apenas uma parte do arquivo 
enviado (50% do arquivo com tamanho até 300 kb). A verificação 
completa é disponibilizada apenas para assinantes. 

Plagiarism advice 
Site: http://www.plagiarismadvice.org 
Custo: Versão gratuita para teste 

Objetiva mostrar abordagens inovadoras para identificação de 
plágios e as melhores práticas adotadas pela comunidade 
acadêmica. 

Plagiarism Detect 
Site: http://www.plagiarismdetect.com/ 
Custo: Gratuito (uso limitado); 
Pago (análises avançadas) 

Verifica número ilimitado de páginas com boa precisão e sem 
demora. Escaneamento em várias ferramentas de busca bem como 
recursos adicionais de escaneamento com a opção de carregar o 
arquivo. 

 
Plagiarisma – online 
Site: http://plagiarisma.net 
Custo: Gratuito 
 

Detector de plágio que pode ser utilizado online, sem precisar ser 
instalado no computador. São suportados mais de 190 idiomas, 
inclusive o português. Basta incluir um pequeno trecho de texto 
para iniciar a pesquisa. O resultado também inclui resultados 
semelhantes, que podem não ser, necessariamente, plágio, mas são 
bastante “parecidos”, ou seja, suspeitos.  

Plagium – Online 
Site: http://www.plagium.com 
Custo: Gratuito 

Rastreia a internet para identificar se alguém plagiou o material do 
autor, para tanto deve-see informar um trecho do texto ou um 
endereço (URL) para análise. A análise não é feita em arquivos, 
mas em fragmentos inseridos em uma caixa de textos. 

Viper 
Site: http://www.scanmyessay.com 
Custo: Gratuito 

Utilitário que ajuda a detectar plágio em documentos armazenados 
no computador, rede ou internet. Os formatos compatíveis são: 
DOC, RFT, HTML e TXT. Após instalação, o software analisa os 
documentos com base nos parâmetros de pesquisa determinados. 

	



Nota-se que o plágio se faz presente desde antes do início da carreira 
acadêmica, sendo motivado por inúmeros fatores e regido, certa maneira, 
para atender, erroneamente, determinada(s) necessidade(s) humana(s).  
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CONCLUSÃO 

(Cremasco, 2016) 



BOM SENSO 

O Pensador  (Rodin) – 25 cópias autorizadas 



A ÉTICA DO PLÁGIO É NÃO TER ÉTICA 

CONCLUSÃO CENTRAL 

A antiética do plágio
Rev. Saberes Univ. v. 1 n. 1 p. 18-27, 2016


