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SOBRE O PROJETO

O projeto “Eúropean Network for Academic Integrity” (ENAI – Rede Europeia para a
Integridade Académica) tem como objetivo aumentar o conhecimento relacionado com o
plágio, a ética académica, os valores académicos e a integridade académica. O ENAI não se
foca apenas nos estudantes, mas em toda a comunidade académica (incluindo
professores, investigadores, pós-doutorandos, doutorados, pessoal administrativo e da
gestão, comités de ética académica, etc.).
Este projeto prevê desenvolver três produtos principais: materiais educacionais para
professores e estudantes de instituições do ensino superior (O1), kit de ferramentas para
a cooperação intersectorial em termos de integridade académica (O2) e Manual de
melhoria na integridade académica (O3). Este último é composto por: orientações gerais
de integridade académica, glossário de termos relacionados com a integridade académica,
ferramentas de autoavaliação para estudantes, ensino e investigação, ferramenta de
autoavaliação para instituições/faculdades/departamentos e instruções.
Este relatório é resultado 3G (Glossário de termos relacionados com a integridade
académica) do projeto.
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PREFÁCIO

Este relatório serve como base para aumentar a compreensão comum sobre a integridade
académica, através da aprendizagem de novos termos e da redescoberta de termos
antigos em novos contextos. A necessidade para a existência deste documento origina da
variedade de termos que são geralmente utilizados, mas em contextos diferentes. Neste
sentido, houve um esforço para chegar a um significado comum.
Este relatório poderá ser útil para provedores nacionais, autoridades judiciais,
responsáveis pela conformidade, gestores de projetos de investigação e outros
organismos relacionados com essas áreas ou unidades no mundo académico, assim como
estudantes, setor comercial e outros.
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METODOLOGIA

Glossário

Recolha de dados

Foi estabelecido um conjunto de fontes potenciais para procurar termos e as suas
definições utilizando a abordagem World Café no encontro dos parceiros do projeto em
outubro de 2016. Os parceiros identificaram projetos semelhantes, anteriores e atuais,
nacionais e internacionais, como fontes principais (a nível internacional, Printeger, Satori,
Respect, etc; a nível nacional, Refairence na Alemanha, MTEtika e AcadAu na Lituânia);
organizações internacionais com experiência ou interesse em ética (tais como a Fundação
Europeia da Ciência, a Committee of Publication Ethics [Comité de Ética das Publicações],
International Center for Academic Integrity [Centro Internacional para a Integridade
Académica], etc); redes (tais como a European Network of Research Integrity Offices
[Rede Europeia de Centros para a Integridade na Investigação], a Pan-European Platform
on Ethics [Plataforma Pan-Europeia para a Ética], Transparency and Integrity in
Education [Transparência e Integridade na Educação], a European Network of Research
Ethics and Research Integrity [Rede Europeia de Ética na Investigação e Integridade na
Investigação], etc); editoras académicas reconhecidas internacionalmente (tais como: a
Springer, Elsevier, Routledge, etc); documentos nacionais do país parceiro (publicados
por conselhos de investigação e outros organismos públicos); e legislação e outras fontes
relevantes (por exemplo, artigos de investigação sugeridos por parceiros onde os termos
relacionados com a integridade académica foram analisados e também foram consultados
alguns websites de universidades). No total, foram revistas mais de 60 fontes principais
que englobavam mais do que um documento. Apenas foram considerados documentos
disponíveis online.
Ao rever cada documento, os termos foram analisados conforme a sua relação com
qualquer aspeto de ética ou integridade académica no mundo académico, trabalho
académico, ensino ou investigação. Tanto os termos com definições como os termos sem
definições foram incluídos no glossário. No total, foram incluídos 440 termos.
Posteriormente, foram adicionados alguns termos novos. No total, foram incluídos 30
termos. Como o grupo de desenvolvimento do glossário tinha como objetivo permanecer
com uma “mente aberta”, os termos com o mesmo significado ou quase o mesmo
significado foram tratados como termos distintos; tendo estes sido incluídos no glossário
para uma discussão posterior.
De seguida, definimos a estrutura do glossário: termo, definição, fonte com a descrição
completa e uma hiperligação. Em termos de ética da investigação, a descrição de cada
fonte foi devidamente respeitada. Por exemplo, o formato de citação sugerido foi
6

considerado quando fornecido de forma clara. As definições desenvolvidas pelo consórcio
do projeto são designadas por “ENAI”.

Análise de dados

Para decidir se um termo sugerido é relevante para o glossário de integridade académica
e para aperfeiçoar a sua definição, foram organizadas reuniões presenciais e virtuais. No
total, foram contabilizadas 41 horas de trabalho. O tempo de revisão individual não está
incluído.
Em geral, mais de 260 termos foram retirados do glossário devido à sua ambiguidade e às
nuances relacionadas com a conotação, mas alguns foram incluídos como sinónimos (mais
de 30 termos) ou utilizados para o
desenvolvimento de orientações gerais (mais de
20 termos – consulte a Figura 1).

440

Vários termos foram incorporados como
sinónimos porque têm uma conotação idêntica
ou semelhante. Outros foram integrados para o
desenvolvimento de orientações gerais, visto
que não forneciam uma definição, mas sim
informações sobre um comportamento
favorável.

30

208
Figura 1: Aperfeiçoamento do
glossário

Resumidamente, o glossário contém 208 termos apresentados por ordem alfabética. A
Figura 2 ilustra como cada entrada do glossário está formatada.
TERMO
Sinónimos

Definição
Fonte

Figura 2: Formatação do glossário

Limitações

Devem ser salientadas duas limitações. Em primeiro lugar, e devido à diversidade de
definições e à aparente compreensão dos termos relacionados com a integridade
académica, foi necessário ainda consultar documentos publicados em websites de
instituições de ensino superior, dicionários e enciclopédias. Em segundo lugar, embora
todas as hiperligações estivessem válidas no momento de conclusão (em 2017), ao longo
do tempo algumas poderão expirar e outras poderão estar apenas disponíveis assim que
os cookies forem aceites.
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GLOSSÁRIO
A
ABUSO DE
AUTORIA

Qualquer tipo de atribuição de autoria não baseado numa contribuição
genuína.
ENAI

ACADÉMICO, -A,
-OS, -AS (adjetivo)

Praticado por indivíduos ou instituições num contexto de educação,
investigação ou trabalho académico.

ENAI

ACADÉMICO, -A,
-OS, -AS
(substantivo)

Alguém que faça parte da comunidade numa instituição educacional, tanto
a nível da gestão, investigação ou ensino.
ENAI

ACADÉMICO, -A,
-OS, -AS
(substantivo)

Uma pessoa que participa em atividades educacionais em qualquer
contexto educativo.

ENAI

ACESSO
ABERTO (AA)

Acesso online ilimitado (sem custos) a artigos de investigação revistos por
pares e publicados ou a quaisquer resultados provenientes de trabalho
académico ou de investigação (utilização e reutilização; por exemplo,
monografias, metodologia de investigação, dados de investigação,
trabalhos de estudantes, material educativo, etc).
Open Access Glossary, University of Oxford, http://openaccess.ox.ac.uk/glossary/
ENAI

AGREGADOR
Plagiário

Alguém que referencia corretamente as citações num trabalho, mas não
inclui quase nenhum texto original.
Defining Plagiarism: The Plagiarism Spectrum. White Paper, n.a.,
http://turnitin.com/assets/en_us/media/plagiarism_spectrum.php

AJUDA NÃO
AUTORIZADA
Cúmplice na
fraude

“Uma fonte de informações oú úm método para obter informações qúe
não foi aútorizado”.
Regulations for Academic Integrity at the University of Latvia. Approved by Senate decision No. 287,
of February 25, 2013, http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/eng/generalinformation/documents/regulations/Regulations_for_Academic_Integrity_at_the_University_of_Latvia
.pdf
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AMNÉSIA DA
CITAÇÃO

Falha em citar o trabalho de outro autor acidentalmente.
ENAI

Criptomnésia
Esquecimento da
nota de rodapé
Plágio
subconsciente
ANTIDENUNCIA
NTE

Um indivíduo que não comunica e/ou evita que outra pessoa denuncie a
má conduta alegada/conhecida.
Adaptado de: McClung E. L., & Schneider J. K. (2015). Concept Synthesis of Academically Dishonest
Behaviors. Journal of Academic Ethics, 13: 1-11.
ENAI

APROVAÇÃO
ÉTICA
Revisão ética

Um processo formal que verifica se uma proposta ou plano de
investigação está em conformidade com as normas éticas e fatores na
gestão de riscos necessários e problemas éticos que poderão surgir.
ENAI

ASSÉDIO DE
GÉNERO

Intimidação indevida ou contacto injustificado baseado no género.

ATIVIDADE
CIENTÍFICA

“Atividade criativa qúe inclúi ciência, investigação e inovações”.

AUDITORIA

Um processo intencional de revisão formal.

(substantivo)

ENAI

Žinātniskās darbības likúms/Law On Scientific Activity. Adopted by the Saeima and proclaimed by the
President on 14.04.2005. Entrou em vigor a partir de 19.05.2005,
https://likumi.lv/doc.php?id=107340

ENAI

AUTONOMIA

A liberdade de decidir e atuar de forma independente.
ENAI

AUTONOMIA
INSTITUCIONAL
Independência
institucional
AUTOR, -A
Criador

Direito de uma instituição para agir de forma autónoma/independente e
de ser responsável pelas consequências de ações por membros da
instituição.
ENAI

O elemento (um indivíduo ou uma organização) que criou ou contribuiu
para a criação de um trabalho original.
ENAI
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AUTOR
CORRESPONDE
NTE

O autor com quem uma editora ou outra pessoa comunica relativamente a
um trabalho apresentado ou publicado.

AUTORIA

Reconhecimento do autor.

ENAI

ENAI

AUTORIA
ANÓNIMA
Autoria
anonimizada

AUTORIA
ANTIÉTICA

Uma sitúação onde “o nome oú pseúdónimo geralmente reconhecido qúe
aparece num trabalho comunicado ao público, ou num trabalho publicado
ou reproduzido, deverá ser considerado como o autor do trabalho, se não
for provado o contrário”.
Aútortiesībú likúms/Copyright Law. Adopted by the Saeima and proclaimed by the President on
06.04.2000. Entrou em vigor a partir de 11-05-2000,
http://vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Copyright_law.pdf

Incluir uma pessoa que não contribuiu para a investigação como autora do
estudo; excluir um verdadeiro contribuidor à investigação da lista de
autores do estudo; alterar a sequência de autores de uma forma não
justificada e incorreta; retirar os nomes dos contribuidores em
publicações posteriores, utilizando o próprio poder para adicionar o seu
nome como autor do estudo sem qualquer contribuição; incluindo um
autor sem a sua permissão.
Adaptado de: Intercollegiate Council Scientific Research and Publication Ethics Directive
http://www.uak.gov.tr/yonetmelikler/Etikyonerge2.pdF
ENAI

AUTORIA
CORPORATIVA

A autoria é atribuída a uma organização ou projeto.
ENAI

AUTORIA DE
ADMIRAÇÃO
MÚTUA

Dois ou mais investigadores concordam em listar os nomes de cada um
nos seus próprios artigos apesar de terem participado pouco ou nada com
o objetivo de obter uma vantagem injusta.

Autoria de apoio
mútuo

Babor Th. F., & Morisano D. (2008). Coin of the Realm: Practical Procedures for Determining
Authorship. In: Publishing Addiction Science: A Guide for the Perplexed. Eds. Thomas F. Babor, Kerstin
Stenius, Susan Savva, Jean O'Reilly. 2nd edition. London: International Society of Addiction Journal
Editors, 110-121.
ENAI

AUTORIA
FANTASMA
Reconhecimento
ilusório

A prática de utilizar um autor sem nome (com mérito, mas não listado)
para escrever ou preparar um texto para publicação.
Oxford University Press. OUP statement on publication ethics,
https://academic.oup.com/journals/pages/authors/ethics
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AUTORIA
INVENTADA

(1) Incluir uma pessoa fictícia como co-autora.
(2) Incluir um colega como co-autor sem permissão.
(3) Incluir um desconhecido como co-autor sem permissão.
ENAI

AUTORIA
OFERECIDA E
CONVIDADA
Autoria
honorária

A aútoria “convidada” oú “oferecida” refere-se à prática de identificar um
indivíduo que contribuiu pouco ou nada para uma publicação como autor.
Oxford University Press. OUP statement on publication ethics,
https://academic.oup.com/journals/pages/authors/ethics

AUTORIA POR
COAÇÃO

Uma autoria imposta em vez de reconhecida voluntariamente.

AVALIAÇÃO
ÉTICA

Qualquer tipo de avaliação, revisão, apreciação ou valorização de práticas,
produtos e utilizações institucionalizada num contexto de educação,
investigação ou trabalho académico que utiliza principalmente princípios
ou critérios éticos.

Revisão ética

Babor Th. F., & Morisano D. (2008). Coin of the Realm: Practical Procedures for Determining
Authorship. In: Publishing Addiction Science: A Guide for the Perplexed. Eds. Thomas F. Babor, Kerstin
Stenius, Susan Savva, Jean O'Reilly. 2nd edition. London: International Society of Addiction Journal
Editors, 110-121.

Adaptado de: Project SATORI, D1.1 Ethical Assessment of Research and Innovation: A Comparative
Analysis of Practices and Institutions in the EU and selected other countries,
http://satoriproject.eu/media/D1.1_Ethical-assessment-of-RI_a-comparative-analysis.pdf

B
BALDAS

“Receber mérito contribúindo poúco oú nada para o trabalho em grúpo.
Forçar os oútros membros do grúpo a fazer mais do qúe a súa parte”.

McClung E. L. & Schneider J. K. (2015). Concept Synthesis of Academically Dishonest Behaviors.
Journal of Academic Ethics, 13: 1-11.

BASE DE DADOS

Uma coleção de trabalhos, dados ou outros materiais, organizados de
forma sistemática e acessíveis eletronicamente ou por outras vias.
Aútortiesībú likúms/Copyright Law. Adotado pelo Saeima e proclamado pelo Presidente a 06-042000. Entrou em vigor a partir de 11-05-2000,
http://vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Copyright_law.pdf
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BENEFÍCIO
PRÓPRIO

Reconhecimento da dimensão das consequências benéficas produzidas
por uma ação (de forma material ou imaterial) para o indivíduo em
questão.
Internet Encyclopedia of Philosophy. A Peer-Reviewed Academic Resource,
http://www.iep.utm.edu/ethics/#SH3a
ENAI

BIBLIOGRAFIA

Uma lista de fontes que informam e/ou apoiam as declarações efetuadas
no trabalho.
Comunicação pessoal com Teddi Fishman
ENAI

BIOÉTICA

Tomada de decisões baseadas nos valores “certo” e “errado” e o
comportamento em biomedicina e investigação biomédica.
ENAI

BOAS PRÁTICAS
DE REGISTO

“Regras e procedimentos para a manutenção de registos de investigação.
Os registos devem ser pormenorizados, exatos, completos, organizados,
assinados e datados, armazenados e segúros”.
David B. Resnik: Glossary of Commonly Used Terms in Research Ethics. National Institute of
Environmental Health Science, National Institutes of Health, May 2015,
https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/glossary/index.cfm

C
CÁBULAS

Informações (em papel ou digitais) utilizadas para auxiliar a recordação
de factos, fórmulas e outras informações úteis.
ENAI

CC-BY
Creative
Commons

“É possível partilhar, copiar, distribúir, transmitir e remistúrar úm
trabalho por motivos comerciais desde que se reconheça o trabalho do
seú aútor”.
Open Access Glossary, University of Oxford, http://openaccess.ox.ac.uk/glossary/

CENSURA

“Tomar passos para prevenir ou impedir a comunicação pública de
informações oú ideias”.
David B. Resnik: Glossary of Commonly Used Terms in Research Ethics. National Institute of
Environmental Health Science, National Institutes of Health, May 2015,
https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/glossary/index.cfm
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CETICISMO [NA
INVESTIGAÇÃO]

A fidelidade às evidências empíricas requer que os investigadores
mantenham um grau de questionamento perante os resultados de
investigação e as conclusões para que os resultados e as explicações sejam
continuamente reexaminados e melhorados.
Adaptado de: Responsible Conduct in the Global Research Enterprise A Policy Report (2012).
InterAcademy Council/IAP, http://www.interacademies.net/File.aspx?id=19789

CIENTISTA

Uma pessoa com experiência numa área científica.
ENAI

CITAÇÃO
Reconhecimento

Uma nota no texto usando um tipo de referenciação reconhecido que
identifica a fonte de uma ideia ou facto e atua como uma ligação para uma
referência mais detalhada na secção da Bibliografia ou das Referências do
trabalho.
Academic Integrity – glossary – Academic Skills,
https://web.archive.org/web/20160718165522/http://www.studyskills.soton.ac.uk/integrity/gloss
ary.htm

CITAÇÃO

“Utilização de úm fragmento de texto escrito por oútro aútor,
referenciando o autor e o trabalho, distinguindo-o claramente do próprio
texto (aspas e/oú formatação)”.
Regulations for Academic Integrity at the University of Latvia. Approved by Senate decision No. 287,
of February 25, 2013, http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/eng/generalinformation/documents/regulations/Regulations_for_Academic_Integrity_at_the_University_of_Latvia
.pdf

CLIENTELISMO
Nepotismo
Patrocínio

“Um sistema desigúal de troca de recúrsos e favores baseado núma
relação de exploração entre um “patrão” mais rico e/oú poderoso e úm
“cliente” menos próspero e mais fraco.”
Anti-Corruption Glossary (Transparency International). Consultar também: The Anti-Corruption Plain
Language Guide. (2009). Transparency International, https://www.transparency.org/glossary/
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/the_anti_corruption_plain_language_guide

CLONAR
[PLÁGIO]
Cópia literal
Plágio [Ctrl-C]
Plágio verbatim
CO-AUTORES
Autoria conjunta

O ato de apresentar e/ou publicar o trabalho de outra pessoa, palavra por
palavra, como se fosse da própria autoria.
Defining Plagiarism: The Plagiarism Spectrum. White Paper, n.a.,
http://turnitin.com/assets/en_us/media/plagiarism_spectrum.php

Duas ou mais pessoas (indivíduos ou organizações) que criaram ou
contribuíram para a criação de um trabalho original.
Aútortiesībú likúms/Copyright Law. Adotado pelo Saeima e proclamado pelo Presidente a 06-042000. Entrou em vigor a partir de 11-05-2000,
http://vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Copyright_law.pdf
ENAI
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CÓDIGO DE
CONDUTA

Declaração de princípios e valores que estabelece um conjunto de
expetativas e normas de comportamento que se aplicam a indivíduos e
dentro de instituições, incluindo níveis mínimos necessários de
cumprimento e ações disciplinares.
Adaptado de:
Anti-Corruption Glossary (Transparency International), https://www.transparency.org/glossary/;
The Anti-Corruption Plain Language Guide. (2009). Transparency International,
https://www.transparency.org/glossary/

CÓDIGO DE
ÉTICA

O documento que define os valores fundamentais de uma instituição,
promovendo o reconhecimento e o respeito pelos direitos individuais,
assim como a aceitação de deveres e de responsabilidades derivadas da
pertença à instituição e as regras de conduta dentro da comunidade.
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl.
Ordinario n. 11. "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario", http://www.camera.it/parlam/leggi/10240l.htm

COLABORAÇÃO

Trabalhar num grupo ou equipa com objetivos em comum.
ENAI

COLUSÃO

Situação em que dois ou mais membros da comunidade académica
trabalham juntos no que supostamente seria uma tarefa individual com o
objetivo de enganar.
Academic Integrity – glossary – Academic Skills,
https://web.archive.org/web/20160718165522/http://www.studyskills.soton.ac.uk/integrity/gloss
ary.htm

COMISSÃO DE
ÉTICA PARA A
INVESTIGAÇÃO
(CEI)

Um organismo multidisciplinar e independente, responsável pela revisão
de propostas de investigação, para garantir que os procedimentos
necessários serão cumpridos e que a dignidade, os direitos e o bem-estar
dos participantes (humanos ou animais) são protegidos.
Adaptado de: British Physiological Society,
http://www.bps.org.uk/system/files/Public%20files/General/code_of_human_research_ethics_oct_2
014.pdf

COMITÉ DE
ÉTICA
Conselho de
revisão
institucional
COMITÉ DE
INTEGRIDADE
ACADÉMICA

Organismo que concede aprovação ética na investigação e também
examina violações na conduta da investigação.
ENAI

Organismo que avalia provas e toma decisões relativamente a violações de
integridade académica.
ENAI
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COMITÉ
DISCIPLINAR

Organismo que avalia provas e toma decisões relativamente a
contraordenações de indivíduos.
ENAI

COMODATO
PÚBLICO
Exposição pública

“Uma ação pelo útilizador de úm trabalho original oú cópia, a fixação de
uma apresentação, um fonograma ou filme de forma que o copyright ou os
direitos com ele relacionados são disponibilizados através da
intermediação de uma instituição acessível publicamente a um número de
pessoas ilimitado, sem o objetivo de obter benefícios económicos ou
comerciais diretos oú indiretos”.
Aútortiesībú likúms/Copyright Law. Adotado pelo Saeima e proclamado pelo Presidente a 06-042000. Entrou em vigor a partir de 11-05-2000,
http://vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Copyright_law.pdf

COMPILAÇÃO
Trabalho coletivo
Trabalho
conjunto

COMUNICAR
PRÁTICAS DE
INVESTIGAÇÃO
IRRESPONSÁVEI
S

Um trabalho formado pela recolha e montagem de conteúdo pré-existente
“oú de dados qúe são selecionados, coordenados oú organizados de tal
forma que o resultado como um todo constitui um trabalho original com
aútoria”. O termo 'compilação' inclúi trabalhos individúais e coletivos”.
Adaptado de: Glossary of United States Copyright Office: a Department of Library of Congress,
https://www.copyright.gov/comp3/docs/glossary.pdf

Notificar as autoridades responsáveis relativamente a qualquer suspeita
de má conduta de investigação e de outras práticas de investigação
irresponsáveis que comprometem a credibilidade da investigação.
Singapore Statement on Research Integrity (2010). 2nd World Conference on Research Integrity, 2124 July, Singapore, http://www.singaporestatement.org/statement.html

Denunciar
CONDUTA DE
INVESTIGAÇÃO
RESPONSÁVEL

Investigar em conformidade com o código de conduta de investigação.

CONFIANÇA

Um princípio partilhado pelos atores na educação e investigação baseado
na honestidade, sinceridade e integridade, com o qual os autores esperam
poder confiar uns nos outros.

ENAI

ETINED Council of Europe - Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education, Volume 2:
Ethical principles. P. 40

CONFIDENCIALI
DADE

A obrigação de não divulgar informações destinadas a uma circulação
limitada.
ENAI
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CONFLITO DE
INTERESSES

Potencial para comprometer a capacidade crítica ou objetividade por
obrigações financeiras ou pessoais ou outras considerações.
Doing global science: a guide to responsible conduct in the global research enterprise (InterAcademy
Partnership, 2016), http://interacademycouncil.com/File.aspx?id=29431

CONFORMIDAD
E

Conformidade com a legislação, as políticas institucionais e guias éticos
relacionadas com a educação, investigação e trabalho académico.
Adaptado de: David B. Resnik: Glossary of Commonly Used Terms in Research Ethics. National
Institute of Environmental Health Science, National Institutes of Health, May 2015,
https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/glossary/index.cfm

CONHECIMENT
O

Factos, informações e competências adquiridos através da experiência ou
educação.
Oxford Dictionary, https://en.oxforddictionaries.com/definition/knowledge

CONHECIMENT
O GERAL

“Informações [factúais] prontamente disponíveis a partir de diversas
fontes ou tão conhecidas que as suas fontes não necessitam de ser
referenciadas”.
Glossary, http://www.plagiarism.org/article/glossary
ENAI

CONSENTIMENT
O INFORMADO

Acordo para participar na investigação baseado em informações claras e
detalhadas sobre a investigação.
ENAI

CONTRAORDEN
AÇÕES
DISCIPLINARES

Incumprimento das obrigações estipuladas nos regulamentos de uma
instituição de ensino superior e/ou de investigação.

CONTRIBUIÇÕE
S

Reconhecer as contribuições de todas as pessoas (indivíduo ou
organização) envolvidas no trabalho.

Czech Act on Higher Education Institutions, http://www.msmt.cz/file/45431_1_1/

ENAI

COPYRIGHT

Direito legal exclusivo do autor para copiar, reproduzir, imprimir,
publicar, apresentar, filmar ou gravar material literário, artístico ou
musical digitalmente ou de qualquer outra forma.
Oxford English Dictionary, https://en.oxforddictionaries.com/definition/copyright
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CORRUPÇÃO

“O abúso do poder confiado para ganhos privados. A corrúpção pode ser
classificada como grande, pequena e política, dependendo da quantia de
dinheiro perdido e do setor onde ocorre”.
Anti-Corruption Glossary (Transparency International), https://www.transparency.org/glossary/
Consultar também: The Anti-Corruption Plain Language Guide. (2009). Transparency,
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/the_anti_corruption_plain_language_guide

CREATIVE
COMMONS (CC)

Conjunto de licenças de copyright gratuitas que se traduzem numa forma
simples e normalizada de permitir aos utilizadores partilhar e utilizar
material.
Adaptado de: Open Access Glossary, University of Oxford, http://openaccess.ox.ac.uk/glossary/

CRIAÇÃO
DUPLA
Criação em
simultâneo
CULTURA DE
INTEGRIDADE
ACADÉMICA

Quando dois autores escrevem sobre o mesmo pensamento ou ideia,
sendo que nenhum deles sabe da existência do outro.
Braun, S. K. (2015). Der Irrtum mit der Doppelschöpfung [The Error of the Double Creation]. Der Sachverständige, 3, 55-58 as quoted in Ruipérez, G., & García-Cabrero, J.-C. (2016). Plagiarism and
Academic Integrity in Germany. Media Education Research Journal, 48(XXIV), 9-17.

Os comportamentos individuais, de grupo e/ou institucionais, os valores,
as crenças, atitudes e caraterísticas que promovem e acompanham a
integridade académica.
ENAI

CÚMPLICE
Cúmplice na
fraude
Cúmplice no
plágio

“Algúém qúe fornece material oú apoio moral à prática de úm ato cúlpável
por outra pessoa, de forma dolosa ou de qúalqúer oútra forma”.
Geralmente, é uma pessoa que auxilia outra a cometer fraude ou plágio.

CÓDIGO PENAL PORTUGUÊS (Portuguese Penal Code), http://www.codigopenal.pt/
ENAI

CUMPRIMENTO
DAS NORMAS
DE
INVESTIGAÇÃO

Comportamentos/processos que estão em conformidade com os
princípios de integridade na investigação.
ENAI

D
DADOS

Factos registados.
ENAI
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DECLARAÇÃO
Declaração que informa o público sobre a propriedade de um trabalho e
DE DIREITOS DE as restrições da sua utilização.
AUTOR

ENAI

DECLARAÇÃO
DE HELSINKI

“Orientações éticas adotadas pela Associação Médica Múndial para a
realização de investigação médica qúe envolva sújeitos húmanos”.

WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects,
https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/DoH-Oct2013-JAMA.pdf

DENUNCIAR

Divulgação de informações, por uma pessoa interna ou externa, para o
interesse público, como tentativa de revelar negligências ou abusos nas
atividades de uma organização (ou dos seus parceiros) que ameaçam os
indivíduos, padrões, qualidade, integridade ou reputação.
Adaptado de: Anti-Corruption Glossary (Transparency International),
https://www.transparency.org/glossary/; The Anti-Corruption Plain Language Guide. (2009).
Transparency,
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/the_anti_corruption_plain_language_guide

DILEMA

Estado de incerteza que requer uma escolha entre opções
semelhantemente desfavoráveis.
WordNet (a lexical database for English), https://wordnet.princeton.edu/

DIREITOS
ÉTICOS DO
AUTOR

“O direito de reivindicar a propriedade do trabalho e garantir a sua
integridade e estado de aútenticidade”.
CÓDIGO DO DIREITO DE AUTOR E DOS DIREITOS CONEXOS, art 9º,
https://www.spautores.pt/assets_live/165/codigododireitodeautorcdadclei162008.pdf

DIREITOS
PATRIMONIAIS
DO AUTOR
Direitos materiais
do autor
DOMÍNIO
PÚBLICO

“Direitos exclúsivos para dispor do seú próprio trabalho, útilizá-lo ou
aútorizar a súa útilização por terceiros, total oú parcialmente”.
CÓDIGO DO DIREITO DE AUTOR E DOS DIREITOS CONEXOS, art 9º,
https://www.spautores.pt/assets_live/165/codigododireitodeautorcdadclei162008.pdf

Um trabalho de autoria que não está protegido por copyright e que
pertence ao público para que qualquer pessoa possa utilizá-lo na íntegra
ou partes que o compõem.
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Adaptado de: Glossary of United states copyright office: a department of Library of Congress,
https://www.copyright.gov/comp3/docs/glossary.pdf
ENAI

DUPLICAÇÃO
ENCOBERTA
Publicação
aumentada
Autoplágio
Publicação
duplicada
Duplicação
Reciclagem
[plágio]
Publicação
redundante
Plágio de si
próprio
Reciclagem de
texto

A omissão de referências cruzadas das próprias publicações precedentes.
Adaptado de: Langdon-Neuner, E. (2008). Publication more than once: duplicate publication and reuse
of text. The Journal of Tehran University Heart Centre, 3(1): 1-4.

E
ENVIO EM
SIMULTÂNEO

Envio de um artigo a diferentes revistas ou outras publicações ao mesmo
tempo, o que pode resultar na publicação desse artigo por mais do que
uma revista ou publicação.
Adaptado de: Elsevier. Ethics in Research & Publication. FACTSHEET: Simultaneous Submission/
Multiple, Duplicate Publication,
https://www.publishingcampus.elsevier.com/websites/elsevier_publishingcampus/files/Guides/Qui
ck_guide_SSUB02_ENG_2015.pdf

ENVIO
MÚLTIPLO
Autoplágio
Envio duplicado
Reciclagem
[plágio]
Plágio de si
próprio
Reciclagem de
texto
ERRO HONESTO

Um artigo que está a ser analisado ativamente por duas ou mais revistas
ou editoras em simultâneo.
Adaptado de: IEEE. Publishing Policy,
http://www.ieee.org/publications_standards/publications/journmag/ieee_publishing_policy.pdf

Um erro sem intenção.
ENAI

ESCRITA
FANTASMA

(1) Escrever para outra pessoa ou em nome dela.
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(2) Fornecer assistência na produção de um trabalho, resultando numa
vantagem injusta em relação a outra pessoa.
ENAI

ESCRITOR
FANTASMA

(1) Um escritor que não está identificado como autor e que não foi
reconhecido pelo trabalho.

Autor fantasma
(2) Um escritor que fornece assistência na produção de um trabalho,
resultando numa vantagem injusta em relação a outra pessoa.
ENAI

ESTILO DE
REFERENCIAÇÃ
O
BIBLIOGRÁFICA
RECONHECIDO

Requisitos aceites internacionalmente para a formatação de referências
bibliográficas, formalizados nas orientações de uma editora.

ÉTICA

(1) “Escolha entre valores e comportamentos ‘corretos’ e ‘errados’”.

ENAI

(2) “Também conhecida por filosofia moral, a disciplina responsável pelo
que é moralmente bom e mau, certo e errado. O termo também se aplica a
qúalqúer sistema oú teoria de valores morais oú princípios”.
(1) Review of Ethics Principles and Guidance in Evaluation and Research (2015) Dr Leslie Groves
Williams, https://www.oecd.org/dac/evaluation/DFID-Ethics-Principles-Report.pdf

(2) Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/topic/ethics-philosophy

ÉTICA
ACADÉMICA

Valores morais reconhecidos e seguidos pela comunidade académica.
ENAI

ÉTICA DA
INVESTIGAÇÃO

Decisões tomadas em conformidade com determinados princípios éticos,
baseadas no potencial impacto nos temas de investigação e na sociedade
em geral.
ENAI

Ética científica
ÉTICA
EMPRESARIAL

Escolha entre valores e comportamentos “corretos” e “errados” no
comércio e na indústria.
ENAI

ETICALIDADE

Uma ação ou um processo inerente a valores e normas éticas (ser ético).
ENAI
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EVITAR DANOS
Não-maleficência

Tomar passos razoáveis para evitar causar danos nos outros com quem
diretamente ou indiretamente interagimos e minimizar danos que são
previsíveis e inevitáveis.
Código de Ética dos Cientistas. Aceite no encontro do Senado da Academia Letã das Ciências a 4 de
novembro de 1997 (resolução n.º 49.2) e no encontro do Conselho Letão da Ciência a 11 de novembro
de 1997 (resolução n.º 11-4),
http://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=113

EXPOSIÇÃO A
RISCOS NÃO
INTENCIONAL

Estar desprotegido contra riscos que poderão resultar de perdas
acidentais.
ENAI

F
FÁBRICA DE
ARTIGOS

Organização que produz documentos académicos falsos para obter
benefícios.
ENAI

Fábrica de graus
académicos
Fábrica de
diplomas
Fraude no
contrato
FÁBRICA DE
DIPLOMAS

“Uma organização sem a devida acreditação que alega ser uma instituição
edúcacional bona fide.”
Eckstein, M. A. (2003) Combating Academic Fraud. Towards a Culture of Integrity. Paris: UNESCO
International Institute for Educational Planning,
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001330/133038e.pdf

FABRICAÇÃO

Na área da investigação, “o termo ‘fabricação’ significa criar dados,
experiências ou outras informações significantes ao propor, dirigir ou
comúnicar úma investigação”.

Adaptado de: Online Ethics Center, http://www.onlineethics.org/glossary.aspx?id=2960

FABRICAÇÃO,
FALSIFICAÇÃO,
PLÁGIO (FFP)
FABRICO DE
DADOS

Tipos de má conduta grave num contexto de educação, investigação ou
trabalho académico.
ENAI

Inventar dados e utilizá-los como se fossem genuínos.
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ENAI

FALSIFICAÇÃO
Contrafação

Falsificar conteúdo educacional ou conteúdo relacionado com a
investigação ou com o trabalho académico, imagens, dados, equipamento
ou processos de forma a que sejam representados incorretamente.
Elsevier. Ethics in Research & Publication. Factsheet: Research Fraud,
https://www.publishingcampus.elsevier.com/websites/
elsevier_publishingcampus/files/Guides/Quick_guide_RF02_ENG_2015.pdf

FALSIFICAÇÃO
DE DADOS

Manipulação injustificada dos dados de investigação com a intenção de
fornecer uma impressão ilusória.
Springer. Publishing Ethics for journals: A guide for Editors-in-Chief, Associate Editors, and Managing
Editors, 2013,
http://static.springer.com/sgw/documents/1393202/application/pdf/Publication_Ethics_Guide_for_
Editors_from_Springer_27052013.pdf
ENAI

FAVORITISMO

Oferecer uma vantagem injusta a indivíduos.
ENAI

FONTE

Informações que originam do próprio trabalho, do trabalho de uma
pessoa ou mais, na forma escrita ou verbal e reconhecidas utilizando uma
referência.
ENAI

FONTE
INVÁLIDA
Erro 404 [plágio]
Falsificar
referências
Referências falsas

Referenciar uma ligação caducada ou uma fonte não existente.
Research Ethics: Decoding Plagiarism and Attribution in Research: Survey Summary (2013),
http://www.ithenticate.com/hs-fs/hub/92785/file-318578964-pdf/docs/ithenticate-decodingsurvey-summary-092413.pdf

ENAI

FONTE
PRIMÁRIA

Trabalho definitivo de evidência direta.
ENAI

FONTE
SECUNDÁRIA

Trabalho subsidiário com relevância indireta.
ENAI

FRAUDE

Ações que visam obter vantagens de forma a comprometer os valores de
integridade.
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Academic integrity glossary, University of San Diego,
http://academicintegrity.ucsd.edu/process/glossary.html

FRAUDE

“A fraúde é úma deceção intencional perpetúada de modo a garantir úma
vantagem injústa”.
Online Ethics Center, http://www.onlineethics.org/glossary.aspx?id=2960

FRAUDE
ACADÉMICA

Ações que têm a intenção de iludir, de modo a obter uma vantagem
injusta, violando regulamentos académicos.
Eckstein, M. A. (2003) Combating Academic Fraud. Towards a Culture of Integrity. Paris: UNESCO
International Institute for Educational Planning,
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001330/133038e.pdf
ENAI

FRAUDE NA
INVESTIGAÇÃO

Qualquer ato de deceção intencional na investigação que viola a ética da
investigação.
ENAI

Fraude científica
FRAUDE NO
CONTRATO

Forma de má conduta que existe quando uma pessoa utiliza uma entidade
terceira para a assistir a produzir trabalho, independentemente de
envolver um pagamento ou favor.

Fábrica de
ensaios
Fábrica de
artigos
FREEWARE

ENAI

Acesso aberto a software que está disponível para utilização sem custos.

ENAI

G
GESTÃO DE
DADOS

“Práticas e políticas relacionadas com o registo, armazenamento,
fiscalização, arquivo, análise, validação, interpretação, proteção, partilha e
publicação de dados, de modo a garantir a sua acessibilidade ao utilizador,
assim como a súa fiabilidade e persistência”.
David B. Resnik: Glossary of Commonly Used Terms in Research Ethics. National Institute of
Environmental Health Science, National Institutes of Health, May 2015,
https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/glossary/index.cfm

GESTÃO DE
RISCOS

Identificação, avaliação e minimização ou eliminação de potenciais
problemas que possam ocorrer e/ou que ocorreram no processo de
investigação.
ENAI
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H
HONESTIDADE

Comportamento sistemático que valoriza a verdade e a transparência.
ENAI

I
IMPARCIALIDA
DE [NA
INVESTIGAÇÃO]

Os investigadores devem ser independentes e objetivos quando dirigem
uma investigação e quando comunicam com outras partes interessadas.
Adaptado de: The European Code of Conduct for Research Integrity (2011),
https://www.nsf.gov/od/oise/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf

IMPUTAÇÃO DE
DADOS

Preencher ou substituir dados em falta ou perdidos.
ENAI

INCUMPRIMENT Violação das boas práticas que ocorre quando existem comportamentos
O
questionáveis, ilegais ou antiéticos.
ENAI

Transgressão
Abuso
Infração
Violação
INFORMAÇÕES

Dados contextualizados.
ENAI

INFRAESTRUTU
RA ÉTICA

“A totalidade de recúrsos selecionados para a institúcionalização da ética,
em conformidade com a missão e os valores organizacionais. Permite
garantir a deliberação, o autocontrolo e a integridade de uma
organização”.
Taúginienė, L. (2016). Embedding Academic Integrity in Públic Universities. Joúrnal of Academic
Ethics, 14(4): 327-344.

INTEGRIDADE

O cumprimento dos princípios e práticas éticas que serve como orientação
para as decisões e atos por parte dos indivíduos e das instituições.
ENAI

INTEGRIDADE
ACADÉMICA

Conformidade com princípios, normas e práticas éticas e profissionais por
indivíduos ou instituições na educação, investigação e trabalho
académico.
ENAI
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INTEGRIDADE
INDIVIDUAL

“Consistência entre palavras e ações, oú seja, úma pessoa possúi úm
sistema consistente e consciente de valores que são congruentes com os
valores institucionais. Esses valores servem de orientação para tomar
decisões e agir”.
Project SATORI, Annex 1.e Institutional Integrity, http://satoriproject.eu/media/1.b-Researchintegrity.pdf

INTEGRIDADE
NA
INVESTIGAÇÃO

Conformidade com princípios, normas e práticas éticas e profissionais por
indivíduos ou instituições na investigação.
ENAI

Integridade
científica
INVESTIGAÇÃO

(1) A área de atividade intelectual onde o conhecimento é adquirido e
compilado utilizando métodos rigorosos, objetivos e reproduzíveis.
(2) Pesquisa de informações ou dados.
ENAI

INVESTIGADOR

O elemento que investiga ou recolhe e analisa provas (pode ser a
indústria, a polícia, o mundo académico, ou outro).
ENAI

INVIOLABILIDA
DE DE UM
TRABALHO

O direito do autor de permitir ou proibir a realização de transformações,
alterações ou acréscimos em parte do trabalho ou na sua totalidade.
Aútortiesībú likúms/Copyright Law. Adotado pelo Saeima e proclamado pelo Presidente a 06-042000. Entrou em vigor a partir de 11.05.2000, https://likumi.lv/doc.php?id=5139

J
JUSTIÇA

Um princípio ético básico que todos os autores (na educação, investigação
ou trabalho académico) devem respeitar nas suas interações. Este
princípio envolve tratar as outras pessoas com imparcialidade, respeito e
consideração, sem discriminação ou desonestidade.
ETINED Council of Europe – Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education, Volume 2:
Ethical principles. P. 41.

L
LIBERDADE
CIENTÍFICA (OU
ACADÉMICA)

A obrigação institucional e do governo de se abster de interferir na
conduta ou na publicação de investigação, assim como no ensino e na
discussão de ideias científicas.
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Adaptado de: David B. Resnik: Glossary of Commonly Used Terms in Research Ethics. National
Institute of Environmental Health Science, National Institutes of Health, May 2015,
https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/glossary/index.cfm

LICENÇA

(substantivo)

Permissão atribuída pelo proprietário ou criador com direitos de
propriedade intelectual para que uma segunda parte utilize o trabalho,
com detalhes específicos sobre o tipo de utilização permitida.
ENAI

LOCALIZARSUBSTITUIR
[PLÁGIO]

Falsa paráfrase, trocando palavras únicas por sinónimos.
ENAI

M
MÁ CONDUTA

Comportamento inaceitável ou inadequado que viola regulamentos
formais.

Contraordenaçõe
s éticas
MÁ CONDUTA
ACADÉMICA

ENAI

Qualquer ação ou tentativa de ação que comprometa a integridade
académica e que possa resultar numa vantagem ou desvantagem
académica injusta para qualquer membro da comunidade académica ou
da sociedade em geral.
ENAI

MÁ CONDUTA
NA
INVESTIGAÇÃO

Comportamento inaceitável ou inadequado em qualquer momento da
investigação.

“MEAT
EXTENDERS”

“Acrescentar novos dados a úma públicação anterior qúe não seriam
públicáveis isoladamente”.

ENAI

Errami, M., Sun, Z., Long, T. C., George, A. C. & Garner, H. R. (2009). Déjà vu: a database of highly similar
citations in the scientific literature. Nucleic Acids Research, 37: D921-D924.

MÁ GESTÃO DE
FUNDOS

“Utilizar os fúndos de investigação de forma ilegal oú excessiva”.
David B. Resnik: Glossary of Commonly Used Terms in Research Ethics. National Institute of
Environmental Health Science, National Institutes of Health, May 2015,
https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/glossary/index.cfm

MECENATO
Nepotismo
Clientelismo

Uma forma de favoritismo em que uma pessoa é selecionada para um
benefício ou mantida numa posição devido a filiações ou ligações,
independentemente das suas qualificações ou direitos.

26

Anti-Corruption Glossary (Transparency International), https://www.transparency.org/glossary/
Consultar também: The Anti-Corruption Plain Language Guide. (2009). Transparency,
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/the_anti_corruption_plain_language_guide
ENAI

MOBBING

Criticismo indiscreto e tendencioso do trabalho de um colega e a
derrogação consciente devido a antipatia pessoal, competição, motivos
políticos ou outros não relacionados com o mérito do trabalho a ser
avaliado.
Adaptado de: Mokslo ir stúdijų institúcijų akademinės etikos kodeksų priėmimo, įgyvendinimo ir
priežiūros rekomendacijos, http://www.etika.gov.lt/wpcontent/uploads/2015/04/Rekomendacijos.pdf

MORAL

(substantivo)

Costume intrínseco, auto-disciplinado baseado em valores ou critérios
que assistem na diferenciação entre o comportamento certo e errado.
ENAI

MORALIDADE

Capacidade de diferenciar o certo do errado.
ENAI

N
NEGLIGÊNCIA

Uma falha em seguir o padrão de cuidados [obrigatório], o que resulta em
danos a uma pessoa ou organização.
Adaptado de: David B. Resnik: Glossary of Commonly Used Terms in Research Ethics. National
Institute of Environmental Health Science, National Institutes of Health, May 2015,
https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/glossary/index.cfm

NEPOTISMO
Patrocínio
Clientelismo

“Uma forma de favoritismo baseada em pessoas conhecidas e relações
familiares onde uma pessoa numa posição oficial explora o seu poder e
aútoridade para fornecer úm favor <…> a úm membro da família oú
amigo, mesmo qúe não seja qúalificado oú qúe o mereça.”
Anti-Corruption Glossary (Transparency International), https://www.transparency.org/glossary/
Consultar também: The Anti-Corruption Plain Language Guide. (2009). Transparency International,
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/the_anti_corruption_plain_language_guide

NORMA

(substantivo)

Estabelecimento de um critério, medida, norma para fazer uma
comparação como ponto de referência.
ENAI
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NORMA MORAL

Uma norma moral é normalmente proveniente de um ou mais valores
morais. É também uma regra mais específica que define como as pessoas
devem agir para satisfazer as expetativas a nível profissional, social ou
cultural.
Adaptado de: Project SATORI, D1.1 Ethical Assessment of Research and Innovation: A Comparative
Analysis of Practices and Institutions in the EU and selected other countries,
http://satoriproject.eu/media/D1.1_Ethical-assessment-of-RI_a-comparative-analysis.pdf

NORMAS
CIENTÍFICAS

Comunalidade, universalismo, ausência de interesses, ceticismo
organizado, originalidade, especialização, argumentação, governação e
qualidade.
Briefing Paper: Research Integrity: What it means, why it is important and How we might protect it,
Science Europe, December 2015 pp 3-6; Ziman, A. et al.; Merton R.K. (1942), A note on science and
democracy. Journal of Legal and Political Sociology, 1: 115-126; Ziman, J. (2000), Real Science: What it
is and what it means, Cambridge University Press, Cambridge UK and New York, 412 pp.; Anderson
M.S., Ronning E.M., De Vries R. and Martinson B.C. (2010), Extending the Mertonian Norms: Scientists’
subscription to norms of research. Journal of Higher Education, 81(3): 366-393.

NORMAS
ÉTICAS

Regras de conduta que devem ser seguidas durante a participação num
trabalho e na sua execução.
Academy of Management Code of Ethics,
http://aom.org/uploadedFiles/About_AOM/Governance/AOM_Code_of_Ethics.pdf

O
OBJETIVIDADE
[NA
INVESTIGAÇÃO]

“Nas evidências empíricas qúe jústificam as conclúsões, os investigadores
tentam observar para além dos seus próprios preconceitos e tendências.
Não é possível eliminar totalmente a influência das suas próprias
perspetivas no seu trabalho, mas podem tentar ser o mais objetivos
possível.”
Responsible Conduct in the Global Research Enterprise A Policy Report. (2012)
InterAcademy Council/IAP. P. 7, http://www.interacademies.net/File.aspx?id=19789

ORIGINAL
(substantivo)

Trabalho independente que não deriva de outros.
Comunicação pessoal com Teddi Fishman
ENAI
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P
PARÁFRASE

Uma reformulação de noções, opiniões, ideias ou texto utilizando palavras
próprias, conservando a sua essência, mas não atingindo uma cópia
verbatim ou quase verbatim da respetiva fonte, com um reconhecimento
adequado da fonte original.
Regulations for Academic Integrity at the University of Latvia. Approved by Senate decision No. 287,
of February 25, 2013, https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/eng/generalinformation/documents/regulations/Regulations_for_Academic_Integrity_at_the_University_of_Latvia
.pdf
ENAI

PESQUISADOR

Qualquer pessoa que participa na pesquisa.
ENAI

PIRATARIA

Apropriação de ideias, dados ou métodos de outros indivíduos sem
permissão ou reconhecimento, particularmente relacionados com a
indústria da música e o sector das TI.
White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications,
http://www.medwave.cl/medios/Editorial/DocsPolsEdit/entire_whitepaper.pdf
ENAI

PLAGIÁRIO DE
SI PRÓPRIO

A pessoa que realiza plágio de si próprio.
ENAI

PLÁGIO

O plágio é a apresentação do trabalho de outros indivíduos como se fosse
da própria autoria, sem fornecer um reconhecimento adequado.
ENAI

PLÁGIO
ATRAVÉS DA
TRADUÇÃO

Traduções de um artigo publicado noutro idioma sem reconhecimento.

PLÁGIO DE
IMAGENS

Utilização de imagens (por exemplo, fotos, vídeos, gráficos) sem receber
uma permissão adequada ou sem reconhecer a fonte.

ENAI

http://www.plagiarism.org/plagiarism-101/what-is-plagiarism as quoted in Dhammi, I. K., & Haq, R.
U. (2016). What is plagiarism and how to avoid it? Indian Journal of Orthopaedics, 50(6): 581-583.
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PLÁGIO DE SI
PRÓPRIO
Publicação
aumentada
Autoplágio
Publicação
encoberta
Publicação
duplicada
Duplicação
Reciclagem
[plágio]
Publicação
redundante
Reciclagem de
texto
PLÁGIO
MOSAICO
Plágio agregador
Plágio híbrido
Plágio mosaico
Remistura
[plágio]
PLÁGIO
MULTIMÉDIA

Uma forma de públicação redúndante ao “reciclar oú emprestar conteúdo
proveniente de aútores sem citação”.
Springer. Publishing Ethics for journals: A guide for Editors-in-Chief, Associate Editors, and Managing
Editors, 2013, http://static.springer.com/sgw/documents/1393202/application/pdf/

Um texto sem originalidade composto por extratos com ou sem
identificação e provenientes de diferentes fontes.
ENAI

Utilização de multimédia sem receber uma permissão adequada ou sem
reconhecer a fonte.
ENAI

POLÍTICA PARA
MELHORAR A
INTEGRIDADE
ACADÉMICA

Desenvolver, implementar e monitorizar estratégias formais, regras e
procedimentos, assim como garantir ativamente que estes estão
prontamente acessíveis e são compreendidos por todos os membros da
comunidade académica.

HEA policy on academic integrity, https://www.heacademy.ac.uk/system/files/
supportingacademicintegrity_v2_0.pdf

PRÁTICAS DE
INVESTIGAÇÃO
QUESTIONÁVEI
S (PIQs)
Práticas de
investigação
irresponsáveis

“Práticas de investigação geralmente consideradas antiéticas, mas que não
são identificadas como má condúta de investigação.”
David B. Resnik: Glossary of Commonly Used Terms in Research Ethics. National Institute of
Environmental Health Science, National Institutes of Health, May 2015,
https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/glossary/index.cfm
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PRINCÍPIOS

Conjunto de valores e conceitos que servem como orientações de
comportamento.
ENAI

PRINCÍPIOS
ÉTICOS

Conjunto de valores éticos e conceitos que servem como orientações de
comportamento.
ENAI

PROPRIEDADE
INTELECTUAL

“Propriedade reconhecida legalmente relativa aos produtos de atividade
intelectúal”.
David B. Resnik: Glossary of Commonly Used Terms in Research Ethics. National Institute of
Environmental Health Science, National Institutes of Health, May 2015,
https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/glossary/index.cfm

PROTEÇÃO DE
DADOS
PESSOAIS

Segurança de dados pessoais; anonimato, privacidade, confidencialidade.

PUBLICAÇÃO
AUMENTADA

Em vez de criar um trabalho original, o autor acrescenta dados e/ou
informações adicionais insignificantes ao seu trabalho publicado
anteriormente e altera o título, modifica o objetivo do estudo e calcula
novamente os resultados. Além disso, também omite as referências
cruzadas das próprias publicações precedentes.

Autoplágio
Publicação
encoberta
Publicação
duplicada
Duplicação
Reciclagem
[plágio]
Publicação
redundante
Plágio de si
próprio
Reciclagem de
texto

ENAI

Adaptado de: Dhammi, I. K., & Haq, R. U. (2016). What is plagiarism and how to avoid it? Indian
Journal of Orthopaedics, 50(6): 581-583.
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PUBLICAÇÃO
REDUNDANTE
Publicação
aumentada
Autoplágio
Publicação
encoberta
Publicação
duplicada
Duplicação
Reciclagem
[plágio]
Plágio de si
próprio
Reciclagem de
texto

Um trabalho (ou secções substanciais de um trabalho) é publicado mais
do que uma vez (no mesmo idioma ou num diferente) sem um
reconhecimento adequado da fonte/referência cruzada/justificação. A
publicação redundante também ocorre quando os mesmos dados (ou
dados que se sobrepõem) são apresentados em mais do que uma
publicação sem uma referência cruzada/justificação adequada, em
particular quando tal é realizado de forma que seja improvável que os
revisores/leitores descubram que a maioria ou a totalidade dos
resultados já foram publicados anteriormente.
COPE, https://publicationethics.org/category/keywords/redundant-publication

R
RECONHECIMEN Reconhecer os nomes e funções dos indivíduos que contribuíram
TO DA
significativamente para a investigação na publicação, mas que não
PUBLICAÇÃO
cumprem os critérios de autoria.
Singapore Statement on Research Integrity (2010). 2nd World Conference on Research Integrity, 2124 July, Singapore, http://www.singaporestatement.org/statement.html

RECONHECIMEN Uma lista incorreta de autores.
TO ILUSÓRIO
ENAI

Autoria fantasma
REFERENCIAR
(verbo)

O reconhecimento de fontes utilizando um estilo de referenciação
bibliográfica reconhecido.
ENAI

Citar
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICA
S

Uma lista de fontes citadas e referenciadas utilizadas num trabalho
escrito.
ENAI

RELAÇÕES
ABUSIVAS

Maus-tratos a uma ou mais pessoas para tirar proveito de vantagens não
merecidas.
ENAI

RÉPLICA

Repetir uma parte da investigação para verificar e/ou complementar os
resultados originais.
ENAI
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REPRODUÇÃO

“A reprodúção trata da realização de uma cópia (ou cópias) de um
trabalho ou de um objeto de direitos com ele relacionado por qualquer
meio e de qualquer forma material, incluindo o armazenamento
permanente ou temporário de um trabalho ou de um objeto de direitos
com ele relacionado, total ou parcialmente, de forma eletrónica ou de
oútra forma”.
Law on Copyright and Related Rights, art. 2, https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.87985?positionInSearchResults=
0&searchModelUUID=d3ad3391-5b7a-4e43-b144-d6b906ec12a2

REPUBLICAÇÃO

(1) As edições seguintes de um trabalho previamente publicado.
(2) Publicação repetida não reconhecida numa revista diferente ou noutra
fonte.
ENAI

RESPEITO
PELOS OUTROS

Ter em conta a dignidade e o bem-estar físico e psicológico de outros
seres humanos.
Adaptado de: ETINED Council of Europe - Platform on Ethics, Transparency and Integrity in
Education, Volume 2: Ethical principles.
ENAI

RESPONSABILID O dever de se comportar com integridade.
ADE
ENAI

RESPONSABILID O conceito de responsabilização dos indivíduos e instituições pela
ADE
execução correta das suas atividades, reconhecendo a sua capacidade de
resposta dos resultados a todas as partes interessadas.
ENAI

RESPONSABILID “Agir de forma confiável e qúe inspira confiança”.
ADE
FIDUCIÁRIA
Academy of Management Code of Ethics,

http://aom.org/uploadedFiles/About_AOM/Governance/AOM_Code_of_Ethics.pdf

RESPONSÁVEL
PELA
PUBLICAÇÃO

Uma pessoa que se responsabiliza pelos conteúdos e integridade do
trabalho como um todo.

Investigador
principal
Autor
correspondente

Adaptado de: Babor Th. F., & Morisano D. (2008). Coin of the Realm: Practical Procedures for
Determining Authorship. In: Publishing Addiction Science: A Guide for the Perplexed. Eds. Thomas F.
Babor, Kerstin Stenius, Susan Savva, Jean O'Reilly. 2nd edition. London: International Society of Addiction
Journal Editors, 110-121.
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RETRAÇÃO

Retirar um artigo publicado do registo de trabalhos de investigação
porque os dados ou os resultados foram considerados não fiáveis ou
porque o artigo envolve má conduta na investigação. As revistas publicam
avisos de retração e identificam os artigos retraídos nas bases de dados
eletrónicas para alertar a comunidade científica relativamente a
problemas com esses artigos.
Adaptado de: David B. Resnik: Glossary of Commonly Used Terms in Research Ethics. National
Institute of Environmental Health Science, National Institutes of Health, May 2015,
https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/glossary/index.cfm

REVISÃO

Verificação do trabalho escrito para corrigir erros gramaticais e melhorar
a leitura.
ENAI

REVISÃO CEGA
POR PARES

Um processo de revisão por pares de um trabalho apresentado onde
algumas ou todas as partes envolvidas não são identificadas.
ENAI

REVISÃO POR
PARES

Uma revisão por pares é o processo pelo qual um tipo de investigação
científica (tal como um artigo, um projeto, uma proposta de financiamento
ou um trabalho académico) é avaliado por outras pessoas - colegas de
investigação - que estão devidamente qualificadas e são capazes de avaliar
o trabalho em termos de originalidade, integridade e significância. Em
geral, é uma crítica do trabalho apresentado.
Adaptado de: Who “owns” peer reviews? COPE Discússion Docúment. COPE Coúncil, 16 September
2016, http://publicationethics.org/files/u7140/
Who_Owns_Peer_Reviews_Discussion_Document_Web.pdf

REVISÃO POR
PARES ABERTA

Um processo de revisão por pares de um trabalho apresentado onde todas
as partes envolvidas são identificadas.
ENAI

REVISÃO POR
PARES EM
MÉTODO
DUPLO CEGO

Um processo de revisão por pares de um trabalho apresentado onde
nenhum dos revisores ou autores são identificados.

REVISÃO POR
PARES EM
MÉTODO
SIMPLES CEGO

Um processo de revisão por pares de um trabalho apresentado onde os
revisores não são identificados como autores.

ENAI

ENAI
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REVISÃO POR
PARES EM
MÉTODO
TRIPLO CEGO

Um processo de revisão por pares de um trabalho apresentado onde
nenhum dos revisores, autores ou editores são identificados. Esta revisão
por pares é normalmente organizada por uma pessoa independente (por
exemplo, uma editora ou um editor convidado).
ENAI

RISCOS
IMPOSTOS NÃO
ACEITES

Quando um indivíduo não aceita o risco associado a um ato que o afeta e
realizado por outra pessoa.
Adaptado de: Project SATORI, Annex 1.h Ethics and Risks, http://satoriproject.eu/media/1.h-Ethicsand-Risk1.pdf

S
SECCIONAMENT
O
Publicação
segmentada

Corte injustificado de um estudo em duas ou mais publicações para
aumentar o número de publicações.
Ethical Code of Conduct for Higher Education Institutions,
http://www.etikkurulu.gov.tr/Mevzuat.aspx?id=1
ENAI

SERVIÇOS DE
FRAUDE NO
CONTRATO

Tipo de serviço de consultoria em que uma empresa ou um indivíduo
fornece trabalho personalizado a uma pessoa para apresentar como sendo
o seu próprio trabalho.
ENAI

Escrita fantasma
SOFTWARE DE
CORRESPONDÊ
NCIA DE TEXTO

Software que analisa um documento de texto e fornece uma lista de
semelhanças no texto e referências a fontes que correspondem aos
resultados da análise.
Adaptado de: Sivasubramaniam, S., Kostelidou, K. & Ramachandran, S. (2016). A close encounter with
ghost-writers: an initial exploration study on background, strategies and attitudes of independent
essay providers. International Journal for Educational Integrity 12: 1 DOI: 10.1007/s40979-0160007-9

SUBORNO

“A oferta, promessa, fornecimento, aceitação ou solicitação de uma
vantagem como incentivo para úma ação”.
Anti-Corruption Glossary (Transparency International), https://www.transparency.org/glossary/
Consultar também: The Anti-Corruption Plain Language Guide. (2009). Transparency,
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/the_anti_corruption_plain_language_guide

SUPRESSÃO (DE
DADOS)

Subgrupo de falsificação de dados que consiste em minimizar ou omitir
dados que não apoiam as conclusões ou os resultados desejados.
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Comunicação pessoal com Teddi Fishman

Ocultação de
dados

ENAI

T

“THE HAIL
MARY”

Um esforço final desesperado ou oportunista, um tipo de subjugação pelo
estudante, realizada para influenciar positivamente uma nota, mesmo
quando a probabilidade de sucesso é baixa e quando todas as outras
opções já não existem.
Adaptado de: McClung E. L., & Schneider J. K. (2015). Concept Synthesis of Academically Dishonest
Behaviors. Journal of Academic Ethics, 13: 1-11.
ENAI

TOMADA DE
RISCOS
VOLUNTÁRIA

Quando uma pessoa está ciente dos riscos associados a uma ação da sua
própria escolha e os aceita.
Adaptado de: Project SATORI, Annex 1.h Ethics and Risks, http://satoriproject.eu/media/1.h-Ethicsand-Risk1.pdf

TRABALHO
Atividade criativa
Publicação
Trabalho
publicado
TRABALHO
ANÓNIMO

Qualquer resultado original de atividade criativa intelectual nas áreas da
literatura, ciência ou arte, seja qual for o seu valor artístico, ou a forma de
expressão.
ENAI

(1) Um trabalho em que não é possível identificar o autor.
(2) Um trabalho em que o autor é propositadamente anonimizado.
ENAI

TRABALHO
CIENTÍFICO

(1) Resultado da atividade intelectual onde um autor demonstra
conhecimento utilizando métodos rigorosos, objetivos e reproduzíveis.
(2) Campo de atuação de um cientista.
ENAI

TRABALHO
DERIVATIVO

Um trabalho original adaptado (por exemplo, contextualizado, estendido)
devidamente reconhecido ou autorizado.
ENAI
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TRANSPARÊNCI
A

Sinceridade relativamente a atividades e decisões que afetam o mundo
académico e a sociedade e a vontade de as comunicar de maneira clara,
exata, oportuna, honesta e completa.
Adaptado de: International Standard ISO 26000 Guidance on social responsibility,
http://www.cnis.gov.cn/wzgg/201405/P020140512224950899020.pdf

U
UTILIZAÇÃO
IRRESPONSÁVE
L DA FONTE

Prática de escrita académica negligente relacionada com a má utilização
de materiais publicados ou não publicados.
ENAI

V
VALORES

Conjunto de princípios e normas.
ENAI

VALORES
ÉTICOS

O conjunto de princípios e normas estabelecido que regulamenta
comportamentos baseados em valores.
Business Dictionary, http://www.businessdictionary.com/definition/ethical-values.html

VALORES
MORAIS

O conjunto de princípios/normas adotado e seguido por grupos ou
indivíduos para diferenciar o certo do errado.
ENAI

VERBATIM
[PLÁGIO]
Clonar [plágio]
Plágio [Ctrl-C]
Cópia literal

VERDADE

Cópia de palavras e trabalhos de outro autor sem fornecer um
reconhecimento de autoria adequado.
Adaptado de: Research Ethics: Decoding Plagiarism and Attribution in Research: Survey Summary
(2013), http://www.ithenticate.com/hs-fs/hub/92785/file-318578964-pdf/docs/ithenticatedecoding-survey-summary-092413.pdf

Fidelidade à realidade de fatos relacionados com o conhecimento.
ENAI

VIOLAÇÃO DA
CONFIDENCIALI
DADE

Divulgar informações pessoais ou institucionais fornecidas
confidencialmente sem autorização.
ENAI
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VIRTUDES

Qualidades humanas e excelência moral.
ENAI
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