
 

 

 

Ética na publicação 

 

A publicação de artigos de um periódico científico tem um papel essencial no desenvolvimento 

de uma rede coesa de conhecimento. Portanto, é essencial que todos os editores, autores e 

avaliadores envolvidos no processo de publicação sigam padrões de ética. 

 

Diretrizes Éticas para Autores 

- Originalidade: o autor deve garantir que o trabalho é de sua própria autoria e o mesmo não 

pode ser considerado plágio, incluindo seus próprios artigos já publicados; e, caso contenha 

trechos de outros trabalhos, o autor deve garantir que os mesmos sejam apropriadamente 

citados. 

- Autoria: todos os autores que tenham feito alguma contribuição significante para o trabalho 

devem ser citados como coautores. O autor principal deve garantir que todos os coautores 

analisaram e concordaram com a versão final do trabalho, e que estão também de acordo com 

sua submissão para publicação.  

- Publicação simultânea: submeter o mesmo artigo para mais de uma revista ao mesmo tempo 

constitui comportamento antiético e inaceitável. 

- Acesso a dados: os autores devem fornecer os dados originais junto com o artigo para revisão 

editorial e disponibilizá-los de forma pública e, se possível, mantê-los acessíveis por um 

período de tempo razoável após a publicação. 

- Erros em artigos já publicados: quando observado algum erro ou inexatidão significante em 

um trabalho já publicado, é obrigação do autor notificar o editor da revista e cooperar com ele 

para retratação ou correção do artigo.  

- Divulgação e conflito de interesses: o autor deve declarar qualquer possível conflito de 

interesse – seja este profissional ou financeiro – com relação ao artigo. O autor deve também 

divulgar todas as fontes de financiamento para pesquisa. 

- Os autores devem evitar declarações polêmicas que possam ser mal interpretadas sobre a 

reputação de qualquer pessoa. 

- Reconhecimento de fontes: deve sempre ser dado o reconhecimento apropriado ao trabalho 

de outras pessoas, citando todas as publicações que foram influentes em determinada 

natureza do artigo em questão. 

 



 

 

 

Diretrizes éticas para os avaliadores 

- Critérios de objetividade: os avaliadores devem ser imparciais ao lidar com cada artigo 

submetido e julgá-los cada qual pelos seus méritos. Críticas pessoais são inadequadas. Os 

avaliadores devem expressar suas opiniões claramente com argumentos que embasem sua 

decisão. 

- Conflitos de interesse: os avaliadores não devem tomar parte na avaliação de um artigo no 

qual há conflito de interesse devido a qualquer conexão com algum dos autores, empresas ou 

instituições ligadas ao artigo. 

- Confidencialidade: Os avaliadores devem manter o processo de avaliação por pares 

confidencial. Informações sobre o processo não devem ser compartilhadas com qualquer 

pessoa que não esteja envolvida com o processo editorial do artigo. 

- Prontidão: caso o avaliador convidado não se sinta preparado para avaliação do artigo, o 

editor deverá ser notificado sobre a decisão de se retirar do processo de avaliação.  

- Contribuição para Decisões Editoriais: A avaliação por pares deve colaborar com as decisões 

editoriais e, através da comunicação entre autor e editor, colaborar também com o 

desenvolvimento do artigo. 

- Reconhecimento de fontes: Os avaliadores devem chamar atenção dos editores para 

qualquer significante similaridade entre o artigo em questão e algum artigo já publicado ou 

avaliado. Os avaliadores devem também identificar trabalhos relevantes que poderiam ter sido 

utilizados pelos autores para um melhor desenvolvimento do artigo. 

  

Diretrizes Éticas para Editores 

- Confidencialidade: Os editores não devem divulgar nenhuma informação sobre um artigo 

submetido para ninguém além dos autores ou avaliadores relacionados ao trabalho. 

Informações sobre o artigo não devem ser compartilhadas com ninguém que não faça parte do 

processo de avaliação e publicação do trabalho em questão. 

- Fair play: Um editor pode, a qualquer momento, avaliar um artigo pelo seu conteúdo 

intelectual sem distinção de raça, gênero, orientação sexual, crença ou nacionalidade. Os 

editores podem rejeitar um artigo submetido antes de uma avaliação por pares se o mesmo 

for considerado inapropriado para o jornal e fora de seus padrões. 

- Divulgação: Dados e informações de artigos não publicados não podem ser utilizados para 

pesquisas do próprio editor sem o consentimento por escrito do autor do mesmo. 



 

 

- Decisões de publicação: O editor é responsável por decidir quais dos artigos submetidos à 

revista devem ser publicados, guiado pelas políticas da revista. Os editores da revista devem se 

esforçar para processar artigos submetidos de forma eficiente e apropriada. 

 


