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Prezados pesquisadores

Nesta edição da revista, gostaríamos de abordar um tema deveras delicado. Trata-se de atitudes e conceitos éticos 
na publicação de trabalhos, quando então devem prevalecer a honestidade, a transparência e a ética.

Não raro nos deparamos com artigos publicados, cujos autores elencados nada têm a ver com o desenvolvimento 
dos mesmos ou não tiveram a menor participação na pesquisa realizada.

Na ânsia e no afã de corresponder aos requisitos ditados pela CAPES quanto ao número de publicações que os 
pesquisadores devem possuir para que se mantenham como orientadores ou pertencentes a um programa de pós-
graduação, alguns indivíduos inescrupulosos se apropriam de pesquisas que não lhes dizem respeito, muitas vezes 
forçando pós-graduandos a publicarem suas pesquisas correspondentes ao mestrado ou doutorado, e a dividirem a 
autoria dos textos com tais pessoas de participação duvidosa, inclusive citando-os como se os trabalhos tivessem sido 
desenvolvidos em outras instituições.

Dessa forma, tal procedimento não somente caracteriza a ”pirataria científica” com a apropriação indébita da cria-
ção intelectual, como também lesa o órgão público que financiou todo o curso dos pós-graduandos, prejudicando, 
igualmente, os programas de pós-graduação que agiram no âmbito do respeito à propriedade intelectual.

O artigo 184 do Código Penal protege os direitos de propriedade intelectual e prevê as penalidades para os infra-
tores: “Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: pena – detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. Pa-
rágrafo 1 Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer 
meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do 
artista, intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente: pena – reclusão de 2 a 4 
anos, e multa.” 

Assim, gostaríamos de felicitar os bons pesquisadores, que se pautam por princípios éticos e por uma conduta 
moral condizente com a responsabilidade do seu trabalho perante a sociedade, permitindo com isso que a Ciência 
possa evoluir dentro de conceitos e fundamentos verdadeiros, e se constituindo como modelos necessários à formação 
dos novos pesquisadores.

Abraço a todos


