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Cover image 
Please select the cover image you 
require from the following 
selection: 
• 5 x Discovery stories (SN) 
• 5 X Transformer images (SN) 

 
Once you have chosen the cover 
image move the associated Thank 
you page to the end of the 
presentation and delete all the 
other cover and thank you pages. 
 
Printing 
When printing the deck you can 
reduce ink use by selecting: 
• Ctrl p (print) 
• Change the option to greyscale 
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Direitos autorais: definições básicas 

 

Os direitos autorais se dividem em: 

 

• Direitos morais: direitos de natureza pessoal, dão ao autor o direito à autoria e 

à integridade de sua obra. Não pode ser objeto de renúncia ou extinção. 

 

• Direitos patrimoniais (COPYRIGHT): direitos de reprodução e distribuição. 

Geralmente são retidos pela editora que publica a obra (através do termo de 

transferência de direitos autorais). Pode ser objeto de renúncia e extinção.  



Direitos autorais: modelos de publicação 

• Todos os direitos reservados 
 

• Copyright em nome da editora 
 

• Distribuição ou reprodução por 
terceiros requerem permissão da 
editora 

Revistas de assinatura 

• Alguns direitos reservados 
 

• Copyright em nome dos autores 
 

• Distribuição e reprodução regidos 
por licença Creative Commons: 
• CC BY 
• CC BY-SA 
• CC BY-NC 
• CC BY-ND 
• CC BY NC-SA 
• CC BY NC-ND 

Revistas de acesso aberto 



Plágio x violação de copyright 

PLÁGIO 
Apropriação de ideias, processos, resultados ou palavras de outras pessoas sem 
dar a elas o devido crédito (US Office of Research Integrity) 
 
VIOLAÇÃO DE COPYRIGHT 
Reprodução e distribuição de conteúdo sem permissão do detentor do copyright 

PLÁGIO é um problema de ordem ÉTICA 
 
VIOLAÇÃO DE COPYRIGHT é um problema de ordem LEGAL 

A prevenção do plágio não necessariamente elimina a 
violação de copyright e vice-versa! 

 



Exemplos 

Artigo publica trecho idêntico ao de 
obra CC BY ou domínio público, sem 
citar a referência 

Artigo publica trecho longo (>400 
palavras) de outro artigo publicado em 
revista de assinatura, com referência 

Artigo publica trecho longo (>400 
palavras) de outro artigo publicado em 
revista acesso aberto (CC BY), com 
referência 
 

Toda a introdução de artigo é idêntica 
a de outro artigo publicado em revista 
de assinatura, sem referência 

PLÁGIO 
VIOLAÇÃO DE COPYRIGHT 

PLÁGIO 
VIOLAÇÃO DE COPYRIGHT 

PLÁGIO 
VIOLAÇÃO DE COPYRIGHT 

PLÁGIO 
VIOLAÇÃO DE COPYRIGHT 



Reciclagem de texto (“auto-plágio”) 

• A reciclagem de texto ocorre quando um autor utiliza trechos de uma obra 
previamente publicada e de sua autoria em uma nova obra. Tem sido cada vez 
mais detectada com uso do softwares anti-plágio. 
 

• Basta que um autor seja o mesmo nas duas obras para configurar reciclagem de 
texto, independentemente da existência de co-autores diferentes. 
 

• Para a maioria dos autores a reciclagem de texto não é um problema (é até um 
direito!) ignorando que frequentemente estão violando copyright dos 
proprietários da obra anterior. 

A reciclagem de texto pode ser aceitável em certos casos 



Reciclagem de texto 

 
• Muito mais comum nas áreas biológicas e exatas que nas humanas 

 
• Editores geralmente toleram reciclagem de texto na seção de materiais e métodos 

 
• Muitas vezes, pedir para o autor “usar outras palavras” acaba gerando trechos 

confusos e imprecisos 
 

Recomendações: 
 
• Tomar decisões com base no caso-a-caso 

 
• Antes de mais nada, verificar se não há violação de copyright 

 
• Incluir citações aos trabalhos prévios 

 
• Evitar a duplicação de seções inteiras de um artigo 



Reciclagem de texto 

Vale a pena acompanhar este projeto: https://textrecycling.org 

https://textrecycling.org/
https://textrecycling.org/


Muito obrigada 
 
 
 
Luciana Christante de Mello 
Journal Editor – Life Sciences and Medicine 
 
luciana.christantedemello@springernature.com 
 
 


