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Editorial

Ética nas publicações é um assunto que preocupa autores, editores e corpo editorial, 
obrigando-os a permanente esforço de avaliação. 

A objetividade e transparência inerentes ao trabalho de pesquisa e ao processo de revisão 
de publicações são essenciais para o fortalecimento da pesquisa. Aqui se incluem todos os 
cuidados que autores (e revisores) têm para eliminar vetores que possam comprometer 
a interpretação de resultados e subsequente conclusões. Entretanto, talvez a forma mais 
divulgada de quebra de ética seja o plágio, sob forma de supressão de referências e até 
a reprodução de textos publicados anteriormente. O elevado número de publicações que 
diariamente é colocado em circulação, em inglês mas também em diversos outros idiomas, 
torna árduo o trabalho dos revisores e exige muito profissionalismo por parte dos Editores/
Diretores das revistas para evitar publicações que carreguem conteúdos plagiados.  

É neste contexto que gostaria de fazer um destaque a uma parceira de nossa revista, a 
Welding International*, que recentemente foi vitima de má conduta de autores: um pesquisador 
reconheceu seu trabalho publicado anteriormente em português na forma de relatório de 
pesquisa e comunica a diretoria da revista. Seus dados e imagens tinham sido “reproduzidos” 
sem seu conhecimento. Depois de verificar os fatos, com todo o profissionalismo e coragem, 
pois nenhum editor gosta de expor sua revista desnecessariamente, a revista publica uma 
nota de retratação com a retirada o artigo plagiado.

Uma história triste que obrigou esse periódico ao exercício da ética supletiva como 
forma de remediação. E que nos ajuda a relembrar que ética nas publicações é um código 
de conduta internacional, que deve ser assumido e respeitado por todos os autores. Se é 
oferecido o direito de “reclamarmos” o reconhecimento de direitos autorais é porque se 
exige o compromisso moral com a transparência da autoria. 

Ana Sofia C. M. D’Oliveira, Ph.D.
Editora Chefe Soldagem&Inspeção

*A Welding International contribui para a divulgação de pesquisas feitas na área de soldagem e publicadas em diversos idiomas, traduz 
para o inglês e publica artigos de revistas parceiras, confiando assim no processo de revisão de cada um de suas parceiras.
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