
 

 1 

Disciplina: Conduta Responsável em Pesquisa (2015.1) 
(IBqM/UFRJ)    

 
Professores Responsáveis: Sonia Vasconcelos, Martha Sorenson, Olavo Amaral, 

Isabela Ramos 

Objetivos:  

-Introduzir a discussão atual sobre integridade científica e conduta responsável em 

pesquisa e familiarizar os participantes com aspectos éticos contemporâneos sobre 

a condução da pesquisa e a comunicação da ciência.     

-Informar os participantes sobre novas demandas editoriais para a publicação de 

resultados de pesquisa, incluindo questões éticas sobre a responsabilidade autoral, a 

apresentação de resultados e o texto científico. 

-Introduzir aspectos éticos sobre o sistema de geração de conhecimento científico, 

incluindo questões sobre o financiamento de pesquisa, revisão e avaliação de 

projetos e artigos e sobre o papel dos pares nesse sistema.  

- Abordar conflitos contemporâneos associados ao conceito de conduta responsável 

em pesquisa e alguns de seus impactos na produção acadêmica e na confiabilidade 

da literatura científica.  

-Trazer os tópicos abordados para o dia-a-dia da pesquisa através da discussão de 

casos específicos sobre a ética e a integridade na pesquisa, estimulando o 

posicionamento crítico dos alunos sobre as questões apresentadas. 

 

Ementa: Ética e Integridade em Pesquisa. Autoria Intelectual e Responsabilidade 

Autoral. Comunicação da Ciência. Confiabilidade da Literatura Científica. Revisão 

de Pares. Práticas Questionáveis na Pesquisa. Produção Científica e Fatores 

Associados. Má Conduta na Pesquisa. A Fabricação, a Falsificação e o Plágio (FFP). 

Práticas Questionáveis na Condução e/ou Comunicação da Pesquisa. Conflitos de 

Interesse. Retractions e a Correção da Literatura. Ética em Publicações Científicas. 

Originalidade e Redundância na Ciência. O Plágio Científico e Práticas de Citação.  

 

Avaliação: Participação nas atividades colaborativas da disciplina e apresentação 

final de um tópico ou artigo designado pelos professores. 

 

Carga Horária: 15h 
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Cronograma (“tentativo” – pode sofrer modificações):  

 

Aulas  14-17 h 

 
 
 

01 (04/05/2015) 
 

Apresentação da disciplina; 
dinâmica das aulas; critérios de 

avaliação. 
(01) Aspectos históricos sobre a 
ética e integridade em pesquisa: 
panorama internacional e local 

   
 

02 (05/05/2015) 
 

(02) A fabricação, a 
falsificação e o plágio (FFP) & 

Práticas questionáveis na 
condução e comunicação da 

pesquisa 
   
 

03 (06/05/2015) 
 

(03) Vieses na produção 
científica e questões 

contemporâneas sobre 
reprodutibilidade e 

confiabilidade de dados 
   
   

04 (07/05/2015) 
 

(04) Sistemas de financiamento, 
revisão e avaliação da pesquisa: 

questões éticas e culturais 

   
 

05 (08/05/2015) 
 

(05) Apresentação dos alunos 
sobre tópicos em integridade 

em pesquisa, a serem 
definidos pelos professores 
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