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1. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS. 

 

2. DESCONCENTRAÇÃO REGIONAL E COMBATE A  

    ENDOGENIA. 

 

3. ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E À  

    INTERDISCIPLINARIDADE. 

 

4. APROXIMAÇÃO PRÓ-ATIVA DA ACADEMIA COM A  

    ATIVIDADE ECONÔMICA. 

 

5. VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PARA C&T. 

 

6. COMBATE AOS GARGALOS INSTITUCIONAIS. 

Eixos Mobilizadores em Química,  
Química Nova, Vol. 26, No. 3, 445-451, 2003 
J.B. de Andrade, S. Cadore, P.C. Vieira, C. Zucco e A. C. Pinto 



QUÍMICA 

MATEMÁTICA 

FÍSICA 

biologia 

ética 

leis 

história 

eletrônica 

computação 

administração 

processos 
industriais 

QUÍMICA 
Ciência integradora 

 
―Ciência central‖ 

 
Inúmeros processos  

e produtos 
 
 

―Ciência invisível‖ 
 
 

Trabalho do Químico 
 
 

AMPLO e INCERTO 
 



O  Profissional  deverá ter formação 

com profundidade e abrangência que 

permitam ultrapassar a fronteira das 

disciplinas e subáreas envolvidas e que 

o habilitem atuar de forma  

interdisciplinar.  

Perfil do Profissional de Química 
Química Nova, Vol. 28, S14-S17, 2005 
M. V. Rebouças, J. B. de Andrade e A. C. Pinto 



A Química no Brasil 

Faturamento da Indústria Química Brasileira (1990-2009) 
                                        Faturamento líquido 
 

Fonte: ABIQUIM 



PAPEL DA UNIVERSIDADE 

 

Proporcionar a transferência de conhecimento dos 

docentes / pesquisadores aos estudantes de 

graduação e de pós-graduação, de diferentes 

maneiras 



CARACTERÍSTICAS QUE DESEJAMOS 

redação de projetos 
de pesquisa, 

trabalhos científicos 
e patentes 

capacidade de 
expressão, de 

se apresentar bem 

domínio da língua 
inglesa 

capacidade de 
ensinar 

organização 

liderança 

cultura científica 

ser empreendedor 
e inovador 

ética 

independência 
científica 

senso crítico 

capacidade de trabalhar 
em grupo 

capacidade de 
aprender sempre 

 

MDV/11/2009 



eticaecidadania-sm.blogspot.com 



                ÉTICA 
ÉTICA  (Ethos) =  modo de ser, caráter 

   ciência do comportamento que busca  

                explicar, compreender, justificar e criticar a 
                moral de uma sociedade 

   bom x ruim; correto x incorreto; 

           justo x injusto; adequado x inadequado 

 

 
 MORAL (Mores) conjunto de costumes, normas,  
                               princípios e valores que norteiam o  
                               comportamento do indivíduo no seu 
                               grupo social 
             Bem x Mal 



    devotou-se à busca da verdade e do bem. 

               "nenhum homem faz o mal conscientemente―   

 

 Bem (agir corretamente)  natureza humana  originado na razão 

 Erro  ignorância/fracasso em descobrir por que a pessoa age assim 

Sócrates (470-399) 
 



Virtude  associada às paixões e ações 

                  excesso ou falta  =  censurados 

                  medida certa =  retidão 

―A maior virtude ética é a justiça‖ 

Ética  vitória da razão sobre os instintos 

Aristóteles (384 – 322) 
 



Ética:  
indivíduo X sociedade  relação espiritual/interior c/ Deus 

Tomás de Aquino (1225-1274) 
 

―Todas as ações humanas devem ser   
dirigidas a um fim último,  a felicidade de 
estar com Deus‖ 

Filosofia antiga: temos uma vontade consciente para controlar as paixões,  
                             os apetites e os desejos 
 
 
Cristianismo:  temos vontade livre (e o primeiro impulso é pecar) 
                         precisamos do auxílio divino e de suas leis  ind. moral 

Ação 
 
 
Intenção 



―Não há Bem ou Mal absoluto  
 As más ações são feitas por aqueles que 

não conhecem Deus‖  

Spinoza (1632-1677) 

Moral: Bem e  Mal (valores absolutos) 
 ―que devo fazer para ser justo?‖ 
 
Ética: bom e ruim  (valores particulares) 
―como viver para ser feliz?‖ 

Andre Comte-Sponville (1952-) 
 



―Somos produto das escolhas que fazemos ao longo da vida. É bem 
verdade que, às vezes, as escolhas são feitas à nossa revelia. Por 
exemplo, quando falha a saúde, ou devido a pressões econômicas.  
 
 
Por falta de emprego, um pacifista com um doutorado em física 
pode se ver forçado a trabalhar na indústria armamentista. Por 
outro lado, pode fazê-lo por opção, por ser um patriota.  
 
 
Algumas pessoas têm padrões éticos mais elevados do que outras ... 
e esses padrões podem ser influenciados por eventos na vida, pela 
educação, por relações, etc. ― 
 
 
Marcelo Gleiser 
Professor de física teórica no Dartmouth College, Hanover (EUA) 



Física Nuclear: 
 

 Descobrir a existência e propriedades do núcleo atômico 
 

 Usar esse conhecimento para fazer um reator nuclear, que 
    forneça energia e melhore o bem-estar de uma população 
 

 Usar esse mesmo conhecimento para fazer uma bomba 
      atômica   
 

 Decidir lançar essa bomba em um determinado contexto 
      bélico ou de luta política   

―a busca de conhecimento científico hoje em dia se dá, tipicamente,  
num contexto complexo, em que muitos outros fatores interferem‖ 
(S.S.Chibeni, IFCH, Unicamp) 



Ética na pesquisa    novo campo do conhecimento   
      
                       interface de diferentes saberes 

Ética na pesquisa científica = Conjunto de práticas 
de ação adotadas pela comunidade científica 

Após a segunda Guerra Mundial  questão exclusiva de 
estudos médicos 
 
Código de Nuremberg = primeiro documento ético internacional 
o consentimento livre do sujeito na pesquisa; redução de riscos e incômodos ; 
possibilidade de revogação de autorização ; proporcionalidade entre riscos e 
benefícios; obrigatoriedade de pesquisa prévia em animais   

 
Hoje  afirmação da cultura dos direitos humanos na prática 
da pesquisa científica em todas as áreas do conhecimento.  



Conduta na Pesquisa 
 

Princípios morais        Ética na Pesquisa  
 

Padrões profissionais    Integridade na Pesquisa 
          
    ―Confiabilidade da investigação por força da solidez 
    de seus métodos e da honestidade e precisão na sua 
    apresentação. Falta integridade à pesquisa quando                
    seus métodos ou apresentação distorcem ou deturpam 
    a verdade".  

 Enganos honestos na pesquisa 
 Práticas questionáveis na pesquisa 
 Má conduta na pesquisa (fraude) 
 



  ENGANOS HONESTOS NA PESQUISA 
                         P. A. Bolton, Scientific Ethics 

 
 

Erros inadvertidos na realização de um experimento que 

levam à interpretação errada dos resultados obtidos 

 

    Quando descobertos, são corrigidos pelos autores! 



 PRÁTICAS QUESTIONÁVEIS NA PESQUISA 
       P. A. Bolton, Scientific Ethics 

 

Atribuição de autoria a quem não contribuiu 
[concepção, experimental, execução, interpretação dos resultados] 
 
Duplicidade de publicação 
 
Citação incompleta de trabalho previamente publicado 
 
 
Conflito de interesse 
 
Financiamento 
 
Sigilo x Publicação 
  
Inflação de currículo 



    
MÁ CONDUTA NA PESQUISA (FRAUDE) 
      A. L. Pinto (IME) 
      P. A. Bolton, Scientific Ethics 
 

 
Fabricação  criação artificial de dados, seus  registros 
                            e relatos 
 
 
 

Falsificação  manipulação de materiais,  
                             equipamentos ou processos de pesquisa;   
 
                             alteração ou omissão de dados de forma que 
                             a pesquisa não esteja adequadamente  
                             representada nos registros 
 

 
 



As pesquisas financiadas com dinheiro público têm 
chances de fornecer um resultado negativo  sobre um 
novo produto farmacêutico quatro vezes maiores do que 
as pesquisas patrocinadas pelas indústrias.  
 
Os estudos desfavoráveis a novos remédios, quando 
financiados por privados, tendem a não serem publicados. 
British Medical Journal (2003) 

―... o efeito mais marcante do controle na investigação é o  
desenvolvimento de uma série de contramedidas elaboradas.  
 
Mas estas medidas, além de neutralizar o efeito, servem de apoio à  
adaptação dos investigadores a novas circunstâncias, fornecendo uma  
plataforma para 'dar e receber' através da qual o sistema e as suas  
instituições continuem a evoluir.‖ 
N. Morris and A. Rip, Sci. Publ. Pol. 33, 2006, 253-263 

 



    
MÁ CONDUTA NA PESQUISA (FRAUDE) 
      A. L. Pinto (IME) 
      P. A. Bolton, Scientific Ethics 

 
 
Plágio   apropriação de idéias, palavras,  
                   processos ou resultados de  
                   outro(s) sem atribuir-lhes o crédito 

 

umpassinhoafrente.com.br  



http://educador.brasilescola.com/orientacoes/plagios-no-ambito-escolar.htm 

quasepublicitarios.wordpress.com 



30% de um artigo científico anterior  limite máximo 

Dados de uma conferência podem ser aproveitados para publicação 
em periódico 

(Pamela Samuelson, Self-Plagiarism or Fair Use, Communications of the ACM, August 1994)   

Você pode se plagiar? 

Plagiar a si próprio assunto que recebe menor atenção 

splat.cs.arizona.edu/icwi_plag.pdf -  

casadogalo.com 



COMPORTAMENTO IRRESPONSÁVEL 

Diminui a confiabilidade dos registros científicos 

Enfraquece a confiança entre os pesquisadores 

Afeta a confiança do público nos pesquisadores 

Gera desperdício de recursos públicos 

Pode levar a decisões maléficas ao público  

"...algumas irregularidades que a ética condena, tais como: fraude; desonestidade; 

apresentação prematura de resultados; mentira; omissão; adulteração; violação; e 

deturpação, encontrados em artigos de resultados duvidosos, falsos ou 

distorcidos, alterando rumos de pesquisas de outros e comprometendo 

experimentos, leviana e irresponsavelmente". 

Rodrigues, A. V. F.; Crespo, I. M.; Miranda, C. L.; Em Questão 2006, 12, 33. 



 quem publica o primeiro artigo sobre o tema, tem o  
    crédito da descoberta   
 
 um artigo científico deve conter um resultado inédito 
     e relevante  (novelty statement) 
 
 outras pessoas devem ser capazes de repetir o  
     experimento publicado   

 Princípios da Ética na Pesquisa 



 número de artigos publicados por ano  
 
 número de citações por artigo   
 
 capacidade de captar financiamento para a pesquisa 

Ética na Pesquisa 
Na Prática ... 



1950    1960    1970    1980   1990   2000    2010 

Criação do CNPq e CAPES 

Você faz pesquisa? 
Você tem publicado? 

Você faz pesquisa básica ou aplicada? 

Quantos  trabalhos você publicou? 

Quantos trabalhos  você publicou 
este ano ? 

Qual o FI das revistas? 

Quantas citações você tem? 

Quantas patentes  
você tem? 

Quanto de Royalties  
   suas patentes 
     recebem? 

Quantos empregos  
  a sua pesquisa  
     gerou?  Evolução das 

Perguntas aos  
Professores  
Cientistas  

Qual é o seu 
índice  h? 



Índice-h dos membros das Academias de Ciências: Brasil e EUA 
(Mugniani et al., Braz. J. Medic. Biologic. Res., 2008) 



     Cientistas/Pesquisadores 
            
São menos susceptíveis a cometer fraudes do que 
outros profissionais?  
 
Rebecca Newberger Goldstein, escritora  

Regra ética básica: ‖ Nunca minta ― 
 
Mais cedo ou mais tarde, a comunidade irá descobrir a 
mentira,  e expor a sua fraude 
                        
      sua carreira estará arruinada 
 
                a natureza não tolera trapaças 



The New York Times 
May 15, 2006 
 

SHANGHAI, May 14 — … China appears shocked and shamed ….  
 
It involves a top computer scientist, Chen Jin, who became a national  
hero in 2003 when he said he had created one of China's first digital  
signal processing computer chips, sophisticated microchips that can 
process digitized data for mobile phones, cameras and other electronic 
devices.  
 
His milestone seemed to hold the promise of helping close the  
enormous gaps with the West in science and technology.  
 

On Friday, however, the government said it was all a fraud. 
 
                                  "This is not the right moment to talk"  



 
REVISTA VEJA                                           Edição 1938 . 11 de janeiro de 2006 
 
 
Medicina 

Este homem é um farsante  
Woo-Suk Hwang era uma referência  mundial  
nas pesquisas com células-tronco.  
Até que se descobriu a sua charlatanice. 
 
ele forjou os resultados do estudo em que afirmava ter clonado células-tronco 
embrionárias a partir de material genético de pessoas doentes. O inquérito revelou, em 
dezembro passado, que nenhuma das células produzidas pelo grupo tinha genes iguais 
aos dos pacientes em questão.  
 

Science,  maio, 2005 



 
  Jan Henrik Schon 
 
  31 anos   -  70 artigos 
 
Trabalho: desenvolvimento de transistores moleculares 
 
Problema: resultados muito perfeitos que outros grupos não 
conseguiam reproduzir.  
 
Constatação: gráficos idênticos em trabalhos diferentes. 
 
[não possuía um caderno de pesquisas e  perdeu os dados do 
seu computador e suas amostras] 
 
Resultado: Foi demitido e teve o seu doutorado cancelado. 
 

archiv.ethlife.ethz.ch 



EUA:  Comissão de Estudo do Congresso Americano 
           
 ORI –Office for Research Integrity (1992) 
     
  monitora as investigações de má conduta e facilita a 
condução responsável da pesquisa  
     
atividades educacionais, preventivas e regulatórias 
 
 
 
                                  e no Brasil? 
 
    FAPESP, CNPq 



(1992) 
Alunos de pós‐graduação e pesquisadores de pós-
doutorado: 
 
 36%    já observaram alguma má conduta 
15%     falsificariam ou fabricariam dados para  
           obter uma publicação ou um ―grant‖ 
 
 
De Vries et al. Journal of Empirical Research, p. 43-50, 2006 



ORI Annual Report 2007 
 

2007   222 denúncias recebidas 
  56 foram encerradas administrativamente 

   39 casos permanecem abertos 
  
10 resultaram em descobertas sustentáveis de má 
conduta :      1 banimento para toda vida 
  2 banimentos por 5 anos 
  4 banimentos por 3 anos 
  3 ficarão sob observação por 3 a 6 anos  
 
(Fonte: André Luiz Pinto, IME) 



Folha de São Paulo - 18/08/2010 

Marcelo Leite 

Cresce a fraude em ciência - e no Brasil? 

  

―Fraudes em pesquisas científicas estão aumentando e vão continuar  

assim, dada a competição feroz por reputação e verbas nesse campo  

da criatividade humana.  

Nada menos que 72% dos pesquisadores afirmam já ter presenciado  

Algum tipo de má conduta. As falcatruas vão de pecados veniais, como a  

inclusão honorária de autores que não participaram de um estudo,  

a pecados capitais, como falsificar ou fabricar dados. ... 

 

 

Alguém duvidaria, em sã consciência, que fraudes científicas  
vão de vento em popa também no Brasil?‖  
 

 

 



Conselho Regional de Química da 4ª Região (http://www.crq4.org.br) 

Código de ética e responsabilidade técnica do químico  

  Como é comum a todas as profissões regulamentadas, os profissionais da  

química também têm seu Código de Ética cuja conceituação geral e  

diretrizes são as seguintes:  

.......... 

 

Contra as faltas cometidas no exercício profissional, poderão ser aplicadas, pelos Conselhos 

Regionais de Química, da Jurisdição, advertências em seus vários graus e, nos casos de 

improbidade, suspensões do exercício profissional, variáveis entre um mês e um ano, 

assegurando-se sempre pleno direito de defesa. Das sanções caberá recurso ao Conselho 

Federal de Química, que expedirá as normas processuais cabíveis. 

 
Peter Löwenberg - Presidente 
Gastão Vitor Casper - Secretário 
Publicado no D.O.U. de 27 d.11.70  

http://www.crq4.org.br/


Como fazer pesquisa de qualidade no Brasil? 

Forme um grupo de pesquisa onde todos se ajudam e 
conhecem o trabalho dos outros; 
 
Faça trabalhos em colaboração (BR/exterior);  
 
Conheça a sua comunidade científica (participe de 
eventos, congressos, workshops..); 
 
Escreva  (e estimule seus alunos a escrever) seus 
artigos com a melhor qualidade possível; 
 
Conheça as regras e os limites da ética científica e 
incorpore-os no seu grupo de pesquisa; 
 
Acredite: quantidade é bom, mas qualidade é melhor 



Comunidade 
Científica 

Agência de 
financiamento 

A. L. Pinto (IME) 



A. L. Pinto (IME) 



J.B. de Andrade 
V Workshop de Pós-Graduação em Química, Curitiba, 2005 

Avaliação 

Por 

PARES 



Avaliação por Pares   JBCS, 16,5, 2005  &  QN, 28, 6, 2005 

O sistema de avaliação por pares, peer review, deve ser 

pautado no mérito acadêmico-científico-tecnológico do 

pesquisador ou do curso e utilizar critérios qualitativos, 

admitindo-se, no entanto, que subsidiariamente, se utilizem 

critérios quantitativos.  

Os critérios precisam ser conhecidos pela comunidade e 

mudanças requerem amplo debate e a construção de 

consensos.  

Na avaliação por pares, necessariamente, os critérios da 

avaliação pertencem à comunidade avaliada e não aos 

avaliadores, caso contrário, a avaliação não seria realizada 

por ―pares‖! 



"Nem sempre a rapidez em divulgar os resultados  
de uma pesquisa deve ser a nossa força motriz, pois o  
que deve sempre importar é a exatidão e a  
consistência do que publicamos".  
F. S. Coelho, Editorial, Quim. Nova, 2006, 29, 185.   
 

A Ciência pode ser uma atividade altamente competitiva; 

Os pesquisadores vivem sob pressão; 

Há muita gente desonesta … 

 

Lembre-se 



... mas é muito gratificante trabalhar com pessoas  
 

e ver que ainda existe honestidade, respeito,  
 

justiça e confiança!  



J. Biol. Chem., 281(11) (2006) 6889-6903  



OBRIGADO !!! 

 
 
 
 
 
 

                                                                     cadore@iqm.unicamp.br  


