
 

 

 
Estas Recomendações Gerais, juntamente com a Declaração sobre Integridade Científica e 

Boas Práticas em Pesquisa, foram aprovadas em 13 de agosto de 2014 no Conselho 
Deliberativo do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis (IBqM/UFRJ) e constituem-
se como um Sumário das Boas Práticas sobre Integridade Científica e Conduta Responsável 

em Pesquisa contidas na Declaração.   

Recomendações Gerais sobre Boas Práticas em Pesquisa  
para Ampla Divulgação entre o Corpo Discente e Técnicos de 

Laboratório do IBqM/UFRJ 
 

1.  Assuma a responsabilidade pela confiabilidade e eventuais problemas em 
seus experimentos. 
2. Descreva seus métodos e resultados de pesquisa honestamente e com 
clareza. 
3. Mantenha seus protocolos e dados documentados e organizados, 
permitindo a consulta e possível replicação por outros.  
4.  Promova o bem estar dos sujeitos de suas pesquisas, sejam eles pessoas ou 
animais. 
5. Compartilhe autoria em trabalhos acadêmicos somente quando tiver 
contribuído concretamente, em pelo menos duas dessas etapas: concepção do 
projeto de pesquisa; planejamento e/ou condução de experimentos; 
discussão; conclusão dos resultados; elaboração do manuscrito.   
6. Assuma sua parcela de responsabilidade na co-autoria de trabalhos 
acadêmicos e solicite a leitura da versão final de manuscritos nos quais você 
compartilha autoria, antes da submissão formal à revisão dos pares. 
7.   Não conceda ou aceite autoria honorária em trabalhos acadêmicos.  
8. Reconheça publicamente aqueles que deram contribuição relevante em 
suas produções acadêmicas, mas que não atendem aos critérios de autoria. 
9.  Busque a imparcialidade na sua avaliação e revisão da pesquisa dos outros, 
baseando seu julgamento no conjunto de dados e evidências apresentadas. 
10. Declare abertamente qualquer conflito de interesses financeiros, 
ideológicos ou pessoais em situações em que esses conflitos tenham o potencial 
de influenciar seu posicionamento ou julgamento. 
11. Não emita opinões pessoais como se fossem fatos, especialmente em 
discussões públicas sobre resultados de pesquisa. 
12. Nunca apresente dados, ideias ou produção textual dos outros como se 
fossem seus. 
13. Procure aconselhamento acadêmico caso identifique procedimentos ou 
atitudes que venham a distorcer, imedita ou potencialmente, o registro da 
pesquisa.   
14. Compartilhe seus métodos de pesquisa sempre que isso não implicar em 
quebra de sigilo, como em casos de projetos associados à produção de 
patentes.    


