DECLARAÇÃO DE ÉTICA EM NEGLIGÊNCIA DE PUBLICAÇÃO

Entre os esforços para melhorar a qualidade da revista, consideramos ser importante
manter elevados padrões éticos ao publicar artigos na Revista Mineira de Enfermagem
(REME).
Comunicamos nossa adesão aos regulamentos da Associação Brasileira de Editores de
Ciências - ABEC: http://www.abecbrasil.org.br/ e à declaração internacional de ética
em publicação e negligência (http://publicationethics.org/resources/guidelines)
Considerações profissionais e éticas
Artigos com cunho político ou que incluem avaliações tendenciosas ou incorretas de
outros trabalhos científicos não são aceitos para publicação em nossa revista.
É realizada revisão por pares

de forma cega. Os revisores possuem credenciais

acadêmicas elevadas e experiência prática em áreas de saúde, de educação e de gestão
em saúde.
Nossa prioridade são os trabalhos com inovação científica, com ênfase na ciência da
enfermagem e da saúde em geral. Valorizamos também a pesquisa e a prática baseada
em evidências.
Esclarecemos que os trabalhos devem ser autênticos, sem dados manipulados ou
informações fraudulentas, o que se aplica a traduções diretas em diferentes idiomas. Os
autores devem descrever os resultados com a maior precisão possível e evitar o uso de
declarações de opiniões, de forma direta. Valorizamos discussões dos resultados sem
interpretações em excesso pois estas não contribuem para o progresso científico e
induzem os leitores a erros.
Diretrizes éticas para publicação na REME.
A publicação de um artigo revisado por pares na REME reflete a qualidade do trabalho
dos autores e das instituições que os apoiam. Neste sentido, é importante que os autores
concordem com os padrões de comportamento ético esperado para todas as partes
envolvidas no ato de publicar: o autor, o editor da revista, o revisor e a sociedade.

A Universidade Federal de Minas Gerais, como instituição que sedia e mantém a
editoração da Revista Mineira de Enfermagem (REME) tem sua responsabilidade de
tutelar todas as etapas da publicação, reconhecendo suas responsabilidades éticas.
Temos o compromisso de garantir a publicação, impressão e influência nas decisões
editoriais tomadas. Além disso, a REME e seu Conselho Editorial se comprometem a
colaborar nas publicações com outros periódicos e / ou com os outros editores onde isso
for útil e necessário.
Deveres dos autores
Autores dos artigos de pesquisa original devem apresentar relato preciso do estudo
realizado, com resultados e discussão documentados de forma objetiva e com
informações suficientes para permitir replicações do trabalho.
Declarações

fraudulentas

ou

conscientemente

imprecisas

constituem

um

comportamento antiético e são inaceitáveis.
Acesso e guarda de dados
Os autores podem ser solicitados a fornecer dados brutos dos estudos para revisão
editorial acompanhados de carta explicativa, estando preparados para fornecer acesso
público a eles, se pertinente, e devem guardá-los por um tempo razoável após a
publicação.
Originalidade e plágio
Os autores devem assegurar-se de que seu trabalho seja original e, se forem usados
artigos e / ou palavras de outros que isto seja apropriadamente citado. O plágio assume
muitas formas, desde o próprio texto do autor, a cópia, o parafrasear de partes
substanciais do texto o uso de resultados de pesquisas conduzidas por outros autores.
O plágio em todas as suas formas é considerado comportamento antiético, sendo
inaceitável pois é uma violação da veracidade, envolve o roubo de propriedade
intelectual ou crédito apoiando no trabalho de outros pesquisadores. A responsabilidade
pelo plágio é do escritor.
Recomendações para evitar plágio
Use aspas antes e após as palavras obtidas de uma fonte sem alterar nada.
Recomenda-se parafrasear as informações das diversas fontes ou resumir usando as
próprias palavras, estando atento que o manuscrito esteja protegido por direitos autorais
quando publicado. A partir da publicação o autor não detém mais os direitos sobre o
conteúdo, não podendo plagiá-lo. Atentar que muitos autores escrevem capítulos,
artigos e textos sobre o mesmo tema. Assim, um autor não pode copiar o próprio

material para um novo manuscrito sem a permissão do detentor dos direitos autorais,
uma vez que o autoplágio é antiético. Os autores podem incluir citações usando frases
curtas do próprio trabalho, citando as referências onde se baseou.
Publicação Duplicada
Os artigos submetidos à REME não devem conter resultados relatados em outro
periódico ou livro. Deve ser informado aos editores as publicações duplicadas de
qualquer forma.
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