
 

Relatório de atividades da CIP-UNICAMP

 

A CIP-UNICAMP foi criada pela Deliberação 

designados ao final do mesmo mês

representantes das quatro grandes áreas de conhecimento. Pela área Biomédica participaram a Profa. 

Dra. Cláudia Regina Cavaglieri (FEF) e o Prof. Jacks Jorge Júnior (FOP). Pela área de Exatas participaram a 

Profa. Dra. Daniela Zanchet (IQ) e o Prof. Dr. Sandro Guedes de Oliveira (IFGW). Já a área de Humanas e 

Artísticas foi representada pelo Prof. Dr. José Eduardo Fornari Novo Junior

substituído pelo Prof. Dr. Mario Luiz Frungillo (IEL) e 

Por fim, a área de Tecnológicas foi representada pela Profa. Dra. Caroline Joy Steel (FEA)

Dra. Helena Teixeira Godoy (FEA)

As duas funções precípuas da CIP estão descritas no artigo 1º da Deliberação; “

integridade ética em pesquisa mediante 

a todos os pesquisadores, atendendo aos princípios internacionais de 

denúncias de má conduta e má prática cient

Como parte das atividades previstas na Deliberação (

no período, a CIP propôs ajustes na deliberação 

análise e deliberação.  

Até outubro de 2022 foram realizadas 

dias, em média. 

O website do CIP foi iniciado e aperfeiçoado no período, incluindo a disponibilização de um sistema de 

recebimento de denúncias que permite o envio de modo anônimo, permitindo a manifestação de 

denunciantes em situação de alto risco de retaliação. 

 

No aspecto educativo e de divulgação das Boas Práticas e Integridade C

promoveu e participou de diversas 

Durante as reuniões ordinárias, ou em 

especialistas em temas ou aspectos das Boas Práticas e Integridade em Pesquisa para apresentar e 

discutir temas relacionados aos processos e
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UNICAMP referente ao período de outubro de 2020 a novembro de 2022

UNICAMP foi criada pela Deliberação CONSU-A-49/2020 de 06/10/2020 e os 

designados ao final do mesmo mês, para o mandato de dois anos. A CIP foi composta por 

representantes das quatro grandes áreas de conhecimento. Pela área Biomédica participaram a Profa. 

Dra. Cláudia Regina Cavaglieri (FEF) e o Prof. Jacks Jorge Júnior (FOP). Pela área de Exatas participaram a 

Zanchet (IQ) e o Prof. Dr. Sandro Guedes de Oliveira (IFGW). Já a área de Humanas e 

Prof. Dr. José Eduardo Fornari Novo Junior (IA), posteriormente 

Mario Luiz Frungillo (IEL) e o Prof. Dr. Roberto Donato da Silva Júnior (FCA). 

Por fim, a área de Tecnológicas foi representada pela Profa. Dra. Caroline Joy Steel (FEA)

Helena Teixeira Godoy (FEA).  

As duas funções precípuas da CIP estão descritas no artigo 1º da Deliberação; “promov

integridade ética em pesquisa mediante ações educativas, de disseminação e de orientação acessíveis 

, atendendo aos princípios internacionais de acolhimento e averiguação de 

denúncias de má conduta e má prática científica” (destaque de texto incluído neste relatório). 

Como parte das atividades previstas na Deliberação (Artigo 2º, §6º), a partir da experiência acumulada 

no período, a CIP propôs ajustes na deliberação CONSU A-046 e encaminhou a proposta 

Até outubro de 2022 foram realizadas 53 reuniões da CIP e a atualmente as reuniões ocorrem

O website do CIP foi iniciado e aperfeiçoado no período, incluindo a disponibilização de um sistema de 

enúncias que permite o envio de modo anônimo, permitindo a manifestação de 

denunciantes em situação de alto risco de retaliação.  

educativo e de divulgação das Boas Práticas e Integridade Científica

diversas atividades.  

ou em reuniões extraordinárias, a CIP recebeu pesquisadores e 

especialistas em temas ou aspectos das Boas Práticas e Integridade em Pesquisa para apresentar e 

discutir temas relacionados aos processos em andamento ou de natureza geral das atividades da CIP, 
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outubro de 2020 a novembro de 2022 

e os oito membros foram 

A CIP foi composta por 

representantes das quatro grandes áreas de conhecimento. Pela área Biomédica participaram a Profa. 

Dra. Cláudia Regina Cavaglieri (FEF) e o Prof. Jacks Jorge Júnior (FOP). Pela área de Exatas participaram a 

Zanchet (IQ) e o Prof. Dr. Sandro Guedes de Oliveira (IFGW). Já a área de Humanas e 

(IA), posteriormente 

Donato da Silva Júnior (FCA). 

Por fim, a área de Tecnológicas foi representada pela Profa. Dra. Caroline Joy Steel (FEA) e pela Profa. 

promover a cultura de 

ações educativas, de disseminação e de orientação acessíveis 

acolhimento e averiguação de 

incluído neste relatório).  

), a partir da experiência acumulada 

e encaminhou a proposta à CCP para 

as reuniões ocorrem a cada 15 

O website do CIP foi iniciado e aperfeiçoado no período, incluindo a disponibilização de um sistema de 

enúncias que permite o envio de modo anônimo, permitindo a manifestação de 

ientífica, a CIP-UNICAMP 

a CIP recebeu pesquisadores e 

especialistas em temas ou aspectos das Boas Práticas e Integridade em Pesquisa para apresentar e 

m andamento ou de natureza geral das atividades da CIP, 



 

tais como o uso dos sistemas do Turnitin, aspectos legais das avaliações de má

propriedade intelectual do ponto de vista das editorias científicas, estado do conhecimento sobre 

integridade e boas práticas em pesquisa na UNICAMP e práticas científicas e legislação em arqueologia. 

De novembro de 2020 a outubro de 2022

as reuniões de Congregação, em modo à distância ou presenc

Consu A-049/2020 e da CIP-UNICAMP

avaliação de denúncias de má-prática ou má

Neste mesmo período, foram realizadas 

Integridade em Pesquisa, atendendo à

Graduação (6). Outra atividade de divulgação, solicitada com alguma

CIP em eventos de recepção de alunos de Pós

viés, a CIP realizou palestra sobre Boas Práticas e Integridade Científica no evento de recepção de novos 

Docentes da UNICAMP. Como destaque, 

Científica da UNICAMP, com eventos em Campinas, Limeira e Piracicaba.

A CIP-UNICAMP disponibiliza canais de comunicação abertos aos pesquisadores da UNICAMP, telefone, 

WhatsApp, e-mail, sistema digital da CIP ou mesmo presencialmente, para consultas rápidas com 

finalidade de esclarecimento de dúvidas relativas a aspectos pontuais 

que envolvam integridade e boas práticas. 

Nos dias 5 e 6 de agosto de 2021

os temas relacionados às Boas Práticas e Integridade em Pesquisa, sob o título “Fórum Permanente: 

Desafios da Institucionalização das Políticas de Integridade Ética no Brasil”, com participação dos Profs

Drs. Oswaldo Giacóia Júnior (IFCH

UNICAMP e CIP-UNICAMP), Sonia Vasconcelos (UFRJ), Luiz Henrique Lopes dos Santos (

FAPESP), Ivo Assad Ibri(PUC/SP), Ernesto Spinak(SciELO, Montev

inscrições e o vídeo do primeiro dia de evento obteve até 

vídeo do segundo dia obteve 359 visualizações. 

Quanto ao recebimento e avaliação de denúncias de má

recebeu, no período, 9 denúncias relacionadas a potenc

científica, das quais 8 foram analisadas e os pareceres encaminh

ainda em análise. Quase todos os casos envolviam mais que uma

temas mais comuns foram a disputa pelo direito aos
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tais como o uso dos sistemas do Turnitin, aspectos legais das avaliações de má-prática, autoria e 

propriedade intelectual do ponto de vista das editorias científicas, estado do conhecimento sobre 

em pesquisa na UNICAMP e práticas científicas e legislação em arqueologia. 

De novembro de 2020 a outubro de 2022, foram realizadas visitas a 24 unidades da UNICAMP, durante 

as reuniões de Congregação, em modo à distância ou presencial, para apresentaçã

UNICAMP, com destaque para as atividades educativas/de divulgação e de 

prática ou má-conduta científica.  

foram realizadas 15 palestras sobre aspectos variados de Boas Práticas e 

esquisa, atendendo às Unidades ou grupos de pesquisadores (9

Outra atividade de divulgação, solicitada com alguma frequência, foi a apresentação da 

recepção de alunos de Pós-Graduação nas unidades da UNICAMP (9). Neste mesmo 

viés, a CIP realizou palestra sobre Boas Práticas e Integridade Científica no evento de recepção de novos 

destaque, em setembro de 2022, a CIP participou da 1ª Semana da Escrita 

UNICAMP, com eventos em Campinas, Limeira e Piracicaba.  

UNICAMP disponibiliza canais de comunicação abertos aos pesquisadores da UNICAMP, telefone, 

mail, sistema digital da CIP ou mesmo presencialmente, para consultas rápidas com 

finalidade de esclarecimento de dúvidas relativas a aspectos pontuais de procedimentos de pesquisa 

que envolvam integridade e boas práticas.  

agosto de 2021, a CIP realizou um dos “Fóruns Permanentes da UNICAMP”, discutindo 

os temas relacionados às Boas Práticas e Integridade em Pesquisa, sob o título “Fórum Permanente: 

Desafios da Institucionalização das Políticas de Integridade Ética no Brasil”, com participação dos Profs

Drs. Oswaldo Giacóia Júnior (IFCH-UNICAMP), Ricardo Antunes Azevedo (ESALQ-USP), Jacks Jorge (FOP

UNICAMP), Sonia Vasconcelos (UFRJ), Luiz Henrique Lopes dos Santos (

FAPESP), Ivo Assad Ibri(PUC/SP), Ernesto Spinak(SciELO, Montevidéu – Uruguai). 

o vídeo do primeiro dia de evento obteve até 27/10/2022 427 visualizações, enquanto o 

vídeo do segundo dia obteve 359 visualizações.  

recebimento e avaliação de denúncias de má-prática e má-conduta, 

denúncias relacionadas a potenciais problemas de má-conduta/má

foram analisadas e os pareceres encaminhados para providências, estando uma 

Quase todos os casos envolviam mais que uma prática científica inadequada e os 

temas mais comuns foram a disputa pelo direito aos produtos científicos, autoria e plágio. 
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prática, autoria e 

propriedade intelectual do ponto de vista das editorias científicas, estado do conhecimento sobre 

em pesquisa na UNICAMP e práticas científicas e legislação em arqueologia.  

unidades da UNICAMP, durante 

ial, para apresentação da Deliberação 

, com destaque para as atividades educativas/de divulgação e de 

aspectos variados de Boas Práticas e 

9) e disciplinas de Pós-

frequência, foi a apresentação da 

Graduação nas unidades da UNICAMP (9). Neste mesmo 

viés, a CIP realizou palestra sobre Boas Práticas e Integridade Científica no evento de recepção de novos 

participou da 1ª Semana da Escrita 

UNICAMP disponibiliza canais de comunicação abertos aos pesquisadores da UNICAMP, telefone, 

mail, sistema digital da CIP ou mesmo presencialmente, para consultas rápidas com 

de procedimentos de pesquisa 

u um dos “Fóruns Permanentes da UNICAMP”, discutindo 

os temas relacionados às Boas Práticas e Integridade em Pesquisa, sob o título “Fórum Permanente: 

Desafios da Institucionalização das Políticas de Integridade Ética no Brasil”, com participação dos Profs. 

USP), Jacks Jorge (FOP-

UNICAMP), Sonia Vasconcelos (UFRJ), Luiz Henrique Lopes dos Santos (FFLCH-USP e 

 O fórum obteve 322 

27/10/2022 427 visualizações, enquanto o 

 a CIP-UNICAMP 

conduta/má-prática 

ados para providências, estando uma 

prática científica inadequada e os 

produtos científicos, autoria e plágio.  



 

Sempre que aspectos legais estavam presentes ou eram potencialmente p

contou com o apoio da Procuradoria Geral

CIP e PG.  

Além de receber denúncias, e privilegiando os aspectos educativos, a CIP também recebeu 

6 consultas técnicas relacionadas às Boas Práticas e Integridade em P

complexidade. Neste aspecto, notou

disponibilidade de um setor de referência para esclarecimento de dúvidas

da pesquisa cientifica, especialmente quanto a autoria, direito de uso dos produtos científicos e 

caracterização de plágio.  

Como ponto a melhorar, considerando as propostas iniciais do atual grupo de membros, destaca

o número e a complexidade dos processos de avaliação de má

preparação dos conteúdos em EAD sobre Integridade e Boas 

programadas como parte integral das atividades educativas de aplicação geral para os 

UNICAMP. O preparo da EAD da CIP

com maior número de membros, como s

UNICAMP.  

Atenciosamente,

P
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Sempre que aspectos legais estavam presentes ou eram potencialmente possíveis

apoio da Procuradoria Geral (PG-UNICAMP), sendo realizadas 12 reuniões conjuntas entre 

Além de receber denúncias, e privilegiando os aspectos educativos, a CIP também recebeu 

ultas técnicas relacionadas às Boas Práticas e Integridade em Pesquisa, com graus variados de 

. Neste aspecto, notou-se que existe a demanda entre os pesquisadores de 

referência para esclarecimento de dúvidas práticas em vários aspectos 

da pesquisa cientifica, especialmente quanto a autoria, direito de uso dos produtos científicos e 

omo ponto a melhorar, considerando as propostas iniciais do atual grupo de membros, destaca

o número e a complexidade dos processos de avaliação de má-conduta ou má-prática atrasaram a 

preparação dos conteúdos em EAD sobre Integridade e Boas Práticas em pesquisa científica 

programadas como parte integral das atividades educativas de aplicação geral para os 

a EAD da CIP-UNICAMP deverá ocorrer nos próximos meses

com maior número de membros, como sugerido na proposta de ajuste do regulamento da CIP

Atenciosamente, 

 

Prof. Dr. Jacks Jorge Junior 
Pela Comissão de Integridade em Pesquisa 

UNICAMP 
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ossíveis, a avaliação técnica 

reuniões conjuntas entre 

Além de receber denúncias, e privilegiando os aspectos educativos, a CIP também recebeu e respondeu 

, com graus variados de 

da entre os pesquisadores de 

práticas em vários aspectos 

da pesquisa cientifica, especialmente quanto a autoria, direito de uso dos produtos científicos e 

omo ponto a melhorar, considerando as propostas iniciais do atual grupo de membros, destaca-se que 

prática atrasaram a 

s em pesquisa científica 

programadas como parte integral das atividades educativas de aplicação geral para os pesquisadores da 

s meses, preferencialmente 

ugerido na proposta de ajuste do regulamento da CIP-


