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Declaração de Ética na Publicação 
 
 

 

Autores: Os autores devem apresentar uma discussão objetiva sobre o significado do trabalho, bem como 

detalhes e referências suficientes. Declarações fraudulentas ou conscientemente imprecisas constituem um 

comportamento antiético e são inaceitáveis. Os artigos de revisão também devem ser relatos objetivos, 

abrangentes e precisos do estado da técnica. Os autores devem garantir que o seu trabalho seja inteiramente 

original, e se o trabalho e/ou palavras de outros forem usados, deve ser apropriadamente reconhecido. O plágio 

em todas as suas formas constitui um comportamento editorial antiético e é inaceitável. Enviar o mesmo 

manuscrito para mais de uma revista simultaneamente constitui um comportamento de publicação antiético e 

é inaceitável. O autor correspondente deve garantir que haja um consenso total de todos os coautores na 

aprovação da versão final do trabalho e sua submissão para publicação. 
   

Editores: Os editores devem avaliar os manuscritos exclusivamente com base em seu mérito acadêmico. Um 

editor não deve usar informações não publicadas em sua própria pesquisa sem o consentimento expresso por 

escrito do autor. Os editores devem tomar medidas de resposta razoáveis quando forem apresentadas queixas 

éticas relativas a um manuscrito submetido ou artigo publicado. 

 

Revisores: Quaisquer manuscritos recebidos para revisão devem ser tratados como documentos confidenciais. 

Informações privilegiadas ou ideias obtidas por meio de revisão por pares devem ser mantidas confidenciais e 

não usadas para vantagem pessoal. As revisões devem ser conduzidas objetivamente, e as observações devem 

ser formuladas claramente com argumentos de apoio, para que os autores possam usá-las para melhorar o 

artigo. Qualquer revisor selecionado que se sinta desqualificado para revisar a pesquisa relatada em um 

manuscrito ou saiba que sua revisão imediata será impossível, deve notificar o editor e se eximir do processo de 

revisão. Os revisores não devem considerar manuscritos em que tenham conflitos de interesse resultantes de 

relacionamentos ou conexões competitivas, colaborativas ou outras com qualquer um dos autores, empresas ou 

instituições ligadas aos artigos. 

 

Fonte: com base nas recomendações da Elsevier Publisher. 

 

 

 

Tipos de Artigos Publicados: APENAS REVISÕES DE LITERATURA.



 

 
 

 


