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Ética na Publicação e Pesquisa  

 

Éticas de Publicação 

A Multidisciplinary Science Journal (MultiScience) segue as diretrizes do Committee on 
Publication Ethics (COPE). Cumprimos integralmente seu Código de Conduta e suas Diretrizes de 
Boas Práticas. 

Os editores desta revista impõem um rigoroso processo de revisão por pares, juntamente com 
políticas e padrões éticos rígidos para garantir a adição de trabalhos científicos de alta qualidade 
ao campo da publicação acadêmica. Os editores do Multidisciplinary Science Journal levam 
muito a sério as questões de ética de publicação e são orientados para prosseguir com uma 
política de tolerância zero em casos de plágio, falsificação de dados, manipulação de imagens, 
crédito de autoria inadequado e semelhantes. 

Os autores que desejam publicar seus artigos na Multidisciplinary Science Journal devem 
obedecer ao seguinte: 

 Quaisquer fatos que possam ser percebidos como um possível conflito de interesse do 
(s) autor (es) devem ser divulgados no trabalho antes da submissão. 

 Os autores devem apresentar com precisão os resultados de suas pesquisas e incluir 
uma discussão objetiva sobre a importância de seus resultados. 

 Os dados e métodos usados na pesquisa precisam ser apresentados com detalhes 
suficientes no artigo, para que outros pesquisadores possam replicar o trabalho. 

 Os dados brutos devem ser preferencialmente guardados pelos autores antes da 
submissão de seu manuscrito. Os autores precisam ter pelo menos os dados brutos 
prontamente disponíveis para apresentação aos revisores e editores da revista, se 
solicitados. 

 A submissão simultânea de manuscritos a mais de um periódico não é tolerada. 

 A republicação de conteúdo que não seja novo não é tolerada (por exemplo, uma 
tradução em inglês de um artigo que já foi publicado em outro idioma não será aceita). 

 Se erros e imprecisões forem encontrados pelos autores após a publicação de seu artigo, 
eles precisam ser prontamente comunicados aos editores desta revista para que as 
ações apropriadas possam ser tomadas. Consulte nossa política com relação à 
publicação de erratas/correções de publicação. 

 Seu manuscrito não deve conter nenhuma informação que já tenha sido publicada. Se 
você incluir figuras ou imagens já publicadas, obtenha a permissão necessária do 
copyright e/ou cite a fonte. 

 Plágio, fabricação de dados e manipulação de imagens não são tolerados. Esta revista 
usa software para detecção de plágio. O plágio não é aceitável nos envios da 
Multidisciplinary Science Journal. O plágio inclui a cópia de texto, ideias, imagens ou 
dados de outra fonte, até mesmo de suas próprias publicações, sem dar nenhum crédito 
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à fonte original. A reutilização de texto copiado de outra fonte deve estar entre aspas e 
a fonte original deve ser citada. Se o desenho de um estudo ou a estrutura ou linguagem 
do manuscrito foram inspirados em trabalhos anteriores, esses trabalhos devem ser 
citados explicitamente. Se for detectado plágio durante o processo de revisão por pares, 
o manuscrito pode ser rejeitado. Se o plágio for detectado após a publicação, podemos 
publicar uma correção ou retirar o artigo. 

 Os arquivos de imagem não devem ser manipulados ou ajustados de nenhuma forma 
que possa levar à interpretação incorreta das informações fornecidas pela imagem 
original. Se a manipulação irregular da imagem for identificada e confirmada durante o 
processo de revisão por pares, podemos rejeitar o manuscrito. Se a manipulação 
irregular da imagem for identificada e confirmada após a publicação, podemos corrigir 
ou retirar o artigo. 

Nossos editores investigarão quaisquer alegações de má conduta de publicação e poderão 
entrar em contato com as instituições dos autores ou financiadores, se necessário. Se forem 
encontradas evidências de má conduta, ações apropriadas serão tomadas para corrigir ou retirar 
a publicação. Espera-se que os autores cumpram as melhores práticas de publicação ética ao 
publicar na Multidisciplinary Science Journal. 

  

Ética em Pesquisa 

 

Declaração de Ética sobre os Animais Usados em Experimentos 

Os artigos submetidos para possível publicação na Multidisciplinary Science Journal devem 
respeitar o bem-estar animal durante a pesquisa. Diretrizes internacionais, nacionais e/ou 
institucionais para o cuidado e uso de animais devem ser seguidas pelos autores. Os estudos 
devem ser aprovados por um comitê de ética em pesquisa da instituição. Forneça o nome do 
comitê de ética e o número de autorização. No manuscrito, a seção de Materiais e Métodos 
deve começar com a seguinte declaração: 

 "Os procedimentos de cuidado e manejo dos animais seguiram as diretrizes do Comitê de Ética 
no Uso de Animais em Experimentos (Incluir nome do comitê e número de autorização)." 

 

Pesquisas com humanos 

Se o seu estudo incluir seres humanos, deve atender aos seguintes requisitos: Obter aprovação 
prévia para pesquisas em seres humanos por um conselho de revisão institucional (IRB) ou 
comitê (s) de ética equivalente (s); Confirme a conformidade dos autores com todos os 
regulamentos éticos relevantes e confirme se o consentimento por escrito foi obtido de todos 
os pacientes; Relate detalhes sobre como o consentimento informado para a pesquisa foi obtido 
(ou explique por que o consentimento não foi obtido); Enviar documentação do conselho de 
revisão ou comitê de ética confirmando a aprovação da pesquisa; Para ensaios clínicos, forneça 
os detalhes do registro do ensaio, o protocolo do estudo e a documentação CONSORT; Confirme 
se um indivíduo identificado forneceu consentimento por escrito para o uso dessas informações. 
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Consentimento informativo: Confirmo que obtive todos os consentimentos exigidos pela lei 
aplicável para a publicação de quaisquer detalhes pessoais ou imagens de pacientes, sujeitos de 
pesquisa ou outros indivíduos que são usados. Guardei uma cópia escrita de todos esses 
consentimentos e concordo em fornecer à Multidisciplinary Science Journal cópias dos 
consentimentos ou evidências de que tais consentimentos foram obtidos, se solicitados. 

Todos os ensaios clínicos devem ser registrados em um dos registros acessíveis ao público 
aprovados pela OMS ou ICMJE (Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas). Os 
autores devem fornecer o número de registro do ensaio. Todas as submissões descrevendo 
pesquisas clínicas e / ou pesquisas em seres humanos serão verificadas pela equipe do periódico 
para garantir que os requisitos acima sejam atendidos. O não cumprimento dos requisitos pode 
ser motivo de rejeição. Se forem descobertos problemas após a publicação, podemos emitir uma 
correção ou retratação conforme apropriado. Também nos reservamos o direito de entrar em 
contato com a instituição do autor. 

 

Declaração de interesse 

Todos os autores devem divulgar quaisquer relações pessoais e / ou financeiras com outras 
pessoas ou organizações que possam influenciar indevidamente seu artigo. Exemplos de 
potenciais interesses conflitantes incluem emprego, consultorias, propriedade de ações, 
honorários, testemunhos pagos de especialistas, pedidos / registros de patentes e concessões 
ou outros fundos. 

Uma declaração de conflito de interesses deve ser fornecida no arquivo do manuscrito 
imediatamente antes da seção de Referências. 

Conflitos de interesse: Os autores declaram não haver conflitos de interesse. 

 

Papel da fonte de financiamento 

Você deve identificar quem forneceu apoio financeiro para a realização da pesquisa e / ou 
preparação do artigo e descrever resumidamente o papel do (s) patrocinador (es), se houver, no 
desenho do estudo; na coleta, análise e interpretação dos dados; na redação do relatório; e na 
decisão de submeter o artigo para publicação. 

 

Autoria 

O Multidisciplinary Science Journal segue as diretrizes do Comitê Internacional de Editores de 
Revistas Médicas (ICMJE), o qual estabelecem que, para se qualificar para a autoria de um 
manuscrito, os seguintes critérios devem ser observados: 

 Contribuições substanciais para a concepção ou desenho da obra; ou a aquisição, análise 
ou interpretação de dados para o trabalho 

 Elaborar o trabalho ou revisá-lo criticamente para conteúdo intelectual importante. 

 Aprovação final da versão a ser publicada. 
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 Acordo em ser responsável por todos os aspectos do trabalho, garantindo que as 
questões relacionadas à precisão ou integridade de qualquer parte do trabalho sejam 
devidamente investigadas e resolvidas 

 Aqueles que contribuíram para o trabalho, mas não se qualificam para a autoria, devem 
ser listados nos agradecimentos. Orientações mais detalhadas sobre autoria são 
fornecidas pelo International Council of Medical Journal Editors (ICMJE). 

Qualquer alteração na lista de autores deve ser aprovada por todos os autores, incluindo 
aqueles que foram removidos da lista. O autor para correspondência deve atuar como um ponto 
de contato entre o editor e os outros autores e deve manter os coautores informados e envolvê-
los nas principais decisões sobre a publicação. Nos reservamos o direito de solicitar a 
confirmação de que todos os autores atendem às condições de autoria. 

Mudanças na autoria 

Espera-se que os autores considerem cuidadosamente a lista e a ordem dos autores antes de 
enviar seu manuscrito e forneçam a lista definitiva de autores no momento da submissão 
original. Qualquer adição, exclusão ou reorganização de nomes de autores na lista de autoria 
deve ser feita somente se aprovada pelo editor da revista. 

Antes de o manuscrito ser aceito: solicitações para adicionar ou remover um autor, ou para 
reorganizar os nomes dos autores, devem ser enviadas à Equipe da Revista Científica 
Multidisciplinar e ao Escritório Editorial (editor.multiscience@gmail.com) do autor 
correspondente e deve incluir: (a) o motivo pelo qual o nome deve ser adicionado ou removido, 
ou os nomes dos autores reorganizados e (b) confirmação por escrito (e-mail) assinada por todos 
os autores de que concordam com a adição, remoção ou reorganização. No caso de adição ou 
remoção de autores, isso inclui a confirmação do autor sendo adicionado ou removido. Pedidos 
que não forem encaminhados pelo autor para correspondência serão encaminhados pelo Editor 
Manager ao autor para correspondência, que deverá seguir o procedimento descrito acima. 
Observe que: (1) os gerentes da revista informarão aos editores da revista sobre tais solicitações 
e (2) o processamento do manuscrito é suspenso até que a autoria seja acordada. 

Após o manuscrito ter sido aceito: somente em circunstâncias excepcionais o editor considerará 
a adição, exclusão ou reorganização de autores. Para realizar esta correção de datas da 
publicação online, haverá uma cobrança de $ 50 USD. 

Caso o manuscrito já tenha sido publicado online, qualquer solicitação aprovada pelo editor 
resultará em retificação, o que implicará no pagamento de uma nova taxa de publicação, por se 
tratar de um novo documento a ser publicado online. 

 

Recomendação de revisores 

Os autores podem recomendar revisores em potencial. O editor verificará se não há conflito de 
interesses antes de entrar em contato com os revisores e não considerará aqueles com 
interesses conflitantes. Os revisores são solicitados a declarar quaisquer conflitos de interesse. 
Os autores também podem inserir os nomes dos revisores em potencial que desejam excluir da 
consideração na revisão por pares de seu manuscrito, durante o andamento da submissão 
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inicial. A equipe editorial respeitará essas solicitações, desde que não interfira na avaliação 
objetiva e completa da submissão. 

 

Revisão por pares 

Este jornal opera um processo de revisão cega. Todas as contribuições serão avaliadas 
inicialmente pelo editor quanto à adequação ao periódico. Os artigos considerados adequados 
são então enviados a um mínimo de 2 revisores especialistas independentes para avaliar a 
qualidade científica do artigo. O Editor é responsável pela decisão final quanto à aceitação ou 
rejeição dos artigos. A decisão do Editor é final. 

 

Acesso livre 

Este é um periódico de acesso aberto: todos os artigos serão imediata e permanentemente 
gratuitos para todos lerem e baixarem. O (re) uso permitido por terceiros é definido pelas 
seguintes licenças de usuário Creative Commons. 

 

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND) 

Permite que os usuários copiem e distribuam o Artigo, desde que isso não seja feito para fins 
comerciais e, além disso, não permita a distribuição do Artigo se ele for alterado ou editado de 
qualquer forma, e desde que o usuário dê o devido crédito (com um link para o formulário 
publicação através do DOI relevante), fornece um link para a licença, e que o licenciante não é 
representado como endossando o uso feito da obra. Os detalhes completos da licença estão 
disponíveis em https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 

 

Copyrights 

Para todos os artigos publicados em revistas da Malque Publishing, os direitos autorais são 
retidos pelos autores. Os artigos são licenciados sob uma licença Creative Commons de acesso 
aberto, o que significa que qualquer pessoa pode baixar e ler o artigo gratuitamente. Além disso, 
o artigo pode ser reutilizado e citado, desde que a versão original publicada seja citada. Estas 
condições permitem o máximo uso e exposição do trabalho, garantindo que os autores recebam 
o devido crédito. 

Em circunstâncias excepcionais, os artigos podem ser licenciados de maneira diferente. Se você 
tem uma condição específica (como uma vinculada ao financiamento) que não permite esta 
licença, por favor, mencione isso à redação da revista no momento da submissão. Exceções 
serão concedidas a critério do editor. 

 

Políticas editoriais 
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Esta revista usa software para detecção de plágio. Não toleramos manuscritos que coloquem 
em risco a ética na publicação. 

Os autores são obrigados a cumprir as diretrizes aqui apresentadas. O Conselho Editorial pode 
devolver os manuscritos que sejam inconsistentes com as diretrizes. Os autores também são 
obrigados a apresentar o material em inglês de forma clara e concisa. Embora o conselho 
editorial e os revisores possam dar sugestões para melhorar a clareza da linguagem, esse não é 
o seu papel. Assim, os autores que desejam publicar seus artigos em inglês devem submetê-los 
para tradução por pessoa qualificada e nos apresentar um certificado. O Conselho Editorial 
reserva-se o direito de rejeitar completamente manuscritos cuja interpretação seja 
significativamente prejudicada por interesses linguísticos de clareza. 

 

Idioma dos artigos publicados na Multidisciplinary Science Journal: Somente português, 
espanhol e inglês. Autores de países de idioma diferente do inglês podem enviar seus 
manuscritos em português ou espanhol. Se o artigo for aceito para publicação, os autores 
podem traduzi-lo para o inglês, se desejarem. 

Todos os manuscritos devem ser escritos na forma clara e gramaticalmente correta do idioma 
escolhido. O uso americano ou britânico é aceito, mas não uma mistura dos dois. 

Revisão de manuscritos: Após a submissão, o editor-chefe recruta revisores para auxiliar na 
avaliação do manuscrito. O processo de revisão é confidencial, o que pressupõe um vínculo de 
confiança entre os autores, editor e revisores. O editor é o administrador do manuscrito até que 
o processo de revisão seja concluído e garante que o processo de revisão seja justo, completo e 
confidencial. Os revisores são solicitados a não compartilhar o conteúdo do manuscrito com 
ninguém. A comunicação com os autores deve ser feita somente por meio do editor. Os 
revisores devem notificar o editor sobre conflitos de interesse que possam comprometer sua 
capacidade de fornecer uma revisão justa e imparcial. Além disso, eles devem reconhecer sua 
responsabilidade em manter a natureza confidencial da revisão. Os autores geralmente serão 
notificados sobre a aceitação, rejeição ou necessidade de revisão no prazo de 1 semana após o 
envio. 

Aceitação: A aceitação de um artigo implica que ele foi revisado e recomendado por pelo menos 
2 revisores. A decisão do Editor-Chefe é final. 

Manuscritos rejeitados: Se um manuscrito for rejeitado, o autor correspondente pode discutir o 
assunto com o editor do manuscrito. Se o autor acreditar que a decisão de rejeição foi errônea 
ou tendenciosa, ele pode apelar da decisão diretamente, por escrito, ao editor-chefe. O editor-
chefe revisará as razões do autor, bem como todos os materiais relacionados ao manuscrito, e 
aceitará ou negará o recurso. Um manuscrito rejeitado pode ser reenviado para publicação 
somente se este curso de ação tiver sido especificamente recomendado pelo Editor-Chefe. 

Limite de tempo de revisão do manuscrito: Um artigo revisado devolvido aos autores para 
revisão deve ser devolvido ao editor dentro de 1 semana. Caso contrário, o artigo pode ser 
tratado como uma nova submissão. Em circunstâncias incomuns, os editores podem estender o 
prazo de revisão para além de 1 semana. 

Políticas CrossMark 
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Aplicar o ícone CrossMark é um compromisso da Malque Publishing de manter o conteúdo 
publicado e alertar os leitores sobre as mudanças se e quando elas ocorrerem. 

CrossMark será aplicado a todos os periódicos da Malque Publishing. Leia as políticas do 
CrossMark clicando em here. 

 

 

Atualizado em 17 de fevereiro de 2021. 
 


