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ANPAD/Comitê de Ética - Recomendações especiais aos autores 

 

 

Tendo em vista o princípio de respeito à contribuição recebida e à autoria na produção científica 

(Código de Ética da ANPAD, itens 1.2.b, e 1.6), bem como as práticas já consuetudinárias sobre o 

assunto, e considerando algumas situações ocorridas nos últimos dois anos que chegaram ao Comitê 

de Ética como denúncias de plágio ou pedidos de esclarecimento, são feitas a seguir recomendações 

especiais aos autores com base nos pareceres daquele Comitê, aprovados pela Diretoria da ANPAD. 

 

1. Se alguém tem um texto tornado público oficialmente (com chancela institucional), ainda que em 

publicação interna à instituição ou lançada em banco de dados dela, constitui-se originalmente um 

direito de autoria e referência a fonte. É o caso de TCCs, Dissertações e Teses defendidos. 

 

2. Quando se usam dados ou palavras de outra pessoa ou fonte, publicadas ou não, tem que haver a 

citação completa, dita "localizável" (ABNT), ou seja, com página, se for texto, ou com data e 

circunstância, no caso de entrevistas e informação de mídias. Isso porque, quer sejam citações 

textuais ("citação direta", segundo a APA - American Psychological Association), quer sejam as 

palavras daquele autor ou pessoa com pequenas alterações, adaptações ao contexto, ou em forma de 

paráfrase (casos estes que a APA chama "citação indireta"), predomina na citação a especificidade 

do texto intencionado. Não cabe aí apenas citação geral da obra (autor-data). Acertadamente, os 

softwares detectores de plágio anotam tais casos.   

 

3. Constitui grave omissão de autoria referir-se apenas a uma fonte próxima (pesquisada) quando 

esta já estava usando produção de outra, omitindo assim quem de fato tem o mérito. Neste caso, 

"citação de citação", o autor deve referenciar primeiro a fonte original e, em seguida, usando "citado 

por" (ou apud), referenciar o autor, obra e página que teve em mãos e de fato consultou. 

 

4. O uso de publicação considerada não definitiva, sobretudo anais de congressos, não fere o 

princípio da originalidade quando tomada para publicação definitiva, em tudo, porém, é igual a esta 

quanto à referência a autorias e fontes.  

 

5. Por texto assinado e publicado constitui-se formalmente um autor. Portanto, qualquer texto dessa 

pessoa que venha a usar outro anterior dela própria deve citá-lo sempre e completamente (com aspas, 

em citação localizável, ou no geral da obra, conforme o caso). A autocitação é um procedimento 

objetivo e obrigatório, nunca dispensável sob alegação de "modéstia". O uso excessivo ou 

inoportuno da autocitação diz respeito a critério de qualidade. 

 

6. A orientação de uma dissertação ou tese, ou qualquer outro trabalho, não constitui o orientador 

em autor, por mais que tenha sido intensa ou decisiva sua contribuição. O mestrando ou doutorando 

que assina e submete a uma banca examinadora seu trabalho é seu autor único. Artigos que tomam 

por base a tese, dissertação ou TCC, no todo ou em parte, têm-no necessariamente como primeiro 

autor, sendo natural que nestes casos o orientador esteja entre os coautores.  

 

7. Assim, pela autoria original de tese, dissertação ou TCC, o conjunto desta ou qualquer parte sua, 

inclusive dados, devem ser referenciados sob a autoria do doutor, mestre ou graduando que a 

defendeu, se eventualmente usado em texto de autoria do orientador. 

 

8. É comum que o autor de uma tese, dissertação ou TCC produza artigos diretamente hauridos dela, 
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após aprovada. Parágrafos, quadros e tabelas inteiros são então transcritos daquele original. 

Excetuada a situação em que terceiros são citados, não se tem aqui caso típico de autocitação ("5", 

acima), com uso de aspas e referência localizada. É bastante uma nota de rodapé esclarecedora, com 

informações completas da fonte (tese, dissertação, TCC), ao primeiro uso ou menção dela.    

 

9. A propósito da autoria honesta, parece oportuno citar aqui textualmente o Capítulo 6 (Crediting 

Sources) do Manual da APA, adotado pela ANPAD: 

When to Cite. Cite the work of those individuals whose ideas, theories, or research have 

directly influenced your work. They may provide key background information, support or 

dispute your thesis, or offer critical definitions and data. Citation of an article implies that 

you have personally read the cited work. In addition to crediting the ideas of others that you 

used to build your thesis, provide documentation for all facts and figures that are not 

common knowledge. (Grifo nosso) 

(American Psychological Association - APA. Publication Manual of The American Psychological 

Association (2010). 6th ed. Washington, DC. p. 169. Localizável em: 

http://coral.wcupa.edu/other/APA6thEdition.pdf)   

 

Comitê de Ética, em 01/03/2018 

 


