
A expressão “integridade da pesqui-

sa” (research integrity) vem sendo utilizada para 

demarcar um campo particular no interior da 

ética profissional do cientista, entendida como 

a esfera total dos deveres éticos a que o cien-

tista está submetido ao realizar suas atividades 

propriamente científicas. No interior dessa 

esfera, pode-se distinguir, por um lado, o con-

junto dos deveres derivados de valores éticos 

mais universais que os especificamente cientí-

ficos. 

 

É enquanto pesquisador que um cientista se 

relaciona com os sujeitos e as cobaias de seus 

experimentos, mas não é por ser um pesquisa-

dor que ele deve preservar os direitos dos 

sujeitos de seus experimentos ou deve ponde-

rar, no planejamento desses experimentos, o 

possível sofrimento de suas cobaias.  

 

 Por outro lado, a ética profissional do cientis-

ta inclui um conjunto de deveres derivados de 

valores éticos especificamente científicos, isto 

Sobre a integridade ética da 

pesquisa 

Instituto Moreira Salles - Bolsa de Fotografia Zum/IMS 2016 

 O Instituto Moreira Salles (IMS), entidade cultural sem fins lucrativos, é uma instituição singular 

na paisagem cultural brasileira. Tem importantes patrimônios em quatro áreas: Fotografia, em 

mais larga escala, Música, Literatura e Iconografia. Notabiliza-se também por promover exposi-

ções de artes plásticas de artistas brasileiros e estrangeiros. E gosta de Cinema. Suas atividades 

são sustentadas por uma dotação, constituída inicialmente pelo Unibanco e ampliada posterior-

mente pela família Moreira Salles. 

 A Bolsa de Fotografia Zum/IMS visa permitir que artistas e fotógrafos desenvolvam e aprofun-

dem sua produção no campo da fotografia, nas mais variadas vertentes, sem restrição de tema, 

perfil ou suporte. 

                                     Data Limite 
                                  24 de junho de 2016. 

 
                                      Elegibilidade 

 Pessoas físicas, incluindo coletivos de artistas e de fotógrafos, e estrangeiros radicados. 
                                    
                               Critérios de Seleção 

                                   Qualidade artística; 
                              Qualificação do candidato; 

                                      Viabilidade prática. 
  
Maiores informações, acesse:https://www.financiar.org.br/user/programa.php?

pro_codigo=26247 
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isto é, valores que se impõem ao cientista em 

virtude de seu compromisso com a própria finalidade 

de sua profissão: a construção coletiva da ciência 

como um patrimônio coletivo. Quando se ouve ou 

se lê uma comunicação científica, pressupõe-se 

que o autor utilizou, para tratar de seu tema, os 

procedimentos que julgou serem cientificamente 

adequados a esse tratamento; pressupõe-se tam-

bém que relatou fielmente os procedimentos 

que utilizou e seus resultados.  

 

As ações de um pesquisador que, intencional-

mente ou por negligência, contrariam esses pres-

supostos constituem condutas eticamente inade-

quadas do ponto de vista da integridade da pes-

quisa. Entre elas, estão os tipos de conduta con-

sensualmente tidos como os mais graves desse 

ponto de vista: a fabricação (ou invenção pura e 

simples) e a falsificação (ou manipulação intencio-

nal) de dados, informações. procedimentos e 

resultados.  

Para ler o texto  na integra, acesse: 
http://www.fapesp.br/6566 



Reflexões sobre a 

morte pautam evento 

na Unidade Diamanti-

na 
 

No dia 3 de maio, o Grupo 

de Pesquisa com Formação 

Psicossocial do Direito, co-

ordenado pelo professor da 

UEMG Unidade Diamantina, 

Paulo Roberto de Oliveira, 

realizou o II Ciclo de Refle-

xões sobre temas da Psico-

logia e Direito.  

 

Nessa edição, o tema da 

conferência foi 'Bioética e as 

questões referentes à mor-

te', a ser ministrado por 

Dom João Bosco Óliver de 

Faria, arcebispo administra-

dor apostólico da Arquidio-

cese do município.  

 

Os Ciclos de Reflexões so-

bre temas de Psicologia e 

Direito têm o objetivo de 

estabelecer um diálogo entre 

áreas diversas do conheci-

mento para contribuir com a 

capacidade analítica da ciên-

cia jurídica - em torno do 

suicídio e de questões relaci-

onadas. Tratando de temas 

como eutanásia, suicídio e 

código penal, com base em 

perspectivas jurídicas, religi-

osas, psíquicas e morais  
 

Gratuito, o evento foi aberto 

aos estudantes de Direito e 

das Ciências Humanas e So-

ciais em geral.  

ACONTECE NAS UNIDADES... 

 EDITAIS ABERTOS... 
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Reitor da UEMG:  

Dijon Moraes Júnior  

 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação:  

Terezinha Abreu Gontijo 

Para dúvidas, sugestões e críticas sobre o Boletim 

Eletrônico, segue contato: ana.oliveira@uemg.br 

UEMG Divinópolis 

realiza Semana da En-

fermagem 
 

Ocorrerá entre os dias 19 e 

21 de maio 18ª Semana da 

Enfermagem da UEMG Uni-

dade Divinópolis. 

 

A programação da semana 

conta, ainda, com duas pa-

lestras: uma sobre seguran-

ça do paciente, que será 

ministrada no dia 19 pelo 

professor doutor Juliano 

Teixeira de Moraes, da 

UFSJ, e outra a respeito do 

tema “Como ser campeão 

em um mundo competiti-

vo”, que será proferida no 

dia 20 pelo professor Leo-

nardo Gomes de Freitas, da 

UEMG Divinópolis. 

 
 Nesta edição, a semana vai 

abordar o tema “ABEn 90 

anos: construção histórica e 

política da Enfermagem”. 

 

A apresentação dos trabalhos 

está marcada para o dia 21 de 

maio, às 8h, no saguão do 

bloco administrativo da unida-

de.  

BNDES - Patrocínio a Eventos Culturais 

2016                 
  Concede patrocínio a eventos culturais 
com duração e local pré-estabelecidos, que contribu-
am para a difusão e fomento da cultura brasileira, tais 

como mostras, festivais, feiras, espetáculos, entre 
outros.  Estão abertas as inscrições para seleção de 

projetos de patrocínio a serem realizados no 2º perí-
odo de 2016 (de setembro de 2016 a fevereiro de 

2017). O BNDES receberá propostas de eventos 
culturais nos segmentos de Música e Literatura.            

 

                         Data Limite: 

27 de maio de 2016.  

 
Maiores informações,  acesse :  ht tp : / /
www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/

Bolsa de Pós-Doutorado em Sociologia na USP 
 
             
Selecionar bolsista de pós-doutorado para atuar na área de 

Sociologia no Centro de Estudos da Metrópole (CEM).  
 
 
 
 
                         

                   

                            Data Limite: 
13 de junho de 2016.  

 
 
 
Maiores informações, acesse: http://www.fapesp.br/
o p o r t u n i d a d e s /
centro_de_estudos_da_metropole_cem_cepid_/1112/ 

EXPEDIENTE CONTATO 

            DIVULGADO EDITAIS DO CNPQ 2016: PIBIC; PIBIC/AF E PIBITI  

 A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação  divulga pacote para seleção de Projetos de Pesquisa para recebimento de 

bolsas.  As inscrições estarão abertas no período de 16 maio a 03 de junho de 2016.  

              Para ler o edital, na íntegra: acesse: http://www.uemg.br/pesquisa.php 


