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Repositórios institucionais como infraestrutura para boas 
práticas em pesquisa
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aberto na UFRGS
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8º lugar no 



O segredo do 8º lugar no

• Centro de Processamento de Dados da UFRGS: desenvolvimento de 
excelente interface de busca e arquivamento de arquivos

• Bibliotecas da UFRGS: catalogação da produção intelectual com 
metadados de qualidade (diferentemente do arquivamento feito 
pelos próprios autores)



Problemas de disponibilização teses, 
dissertações e TCCs no

• Problemas de apresentação de resultados pela exposição indevida de 
participantes e locais de estudo

• Medo de plágio

Má conduta grave

Interrupção do 

fluxo de 

produção do 

conhecimento

Desinformação

Como 

resolver?



Cursos para formação de uma Cultura de boas práticas

6 mil vagas 

disponibilizadas em 

2018



O indivíduo com leitor e autor de informações 
científicas em 8 passos

• Na produção:
• plágio;
• autoplágio;
• autocitação indevida;
• fatiamento de resultados;
• proteção dos participantes na apresentação de 

resultados.

• Na comunicação
• declaração de responsabilidade de autoria e 

fraudes;
• periódicos predatórios;
• conflitos de interesse na avaliação por pares.

Aspectos éticos 

tratados



Apenas dois destaques sobre plágio

A tentação do plágio

• Não há nível de plágio aceitável
• Sempre que devido, o crédito a 

um texto ou ideia deve ser dado

• Para a percepção equivocada de 
que “Não há nada mais para 
escrever sobre esse assunto” a 
solução é mais leitura!

O medo do plágio

• Quanto mais disseminado e 
acessível o trabalho, menor a 
chance de um autor ser plagiado




