Formação em
Integridade Científica
PROGRAMA

Dias 6, 8 13 e 15 de Outubro de 2021
Dia 6

Plataforma de e-learning do INSA forma+
Via MS TEAMS (online)
Destinatários: Pessoas que participam no processo
de investigação científica, como investigadores ou
colaboradores,

independentemente

da

área

de

investigação e do grau académico.

Duração: 20 horas, 12h em sessões síncronas e 8
h assíncronas.

Horário: das 10h às 13h nos dias indicados.
Objetivos principais: partindo do conceito de
integridade científica, visamos sensibilizar e
advertir para a sua importância e impacte na
comunidade científica e população em geral, com
recurso às fontes internacionais, designadamente

•
•
•
•
•

Sessão inaugural
Apresentação e plano de trabalhos
Integridade científica: conceitos e fundamentos
Exercício Prático
A integridade como política e como atitude

Dia 8
• Boas práticas de investigação e onde as
encontrar
• Violações da integridade científica
o Plano da investigação
o Plano legal
• Conflitos de interesse
• Exercícios práticos

Dia 13
• Fontes internacionais:
• O Código Europeu de Conduta para a
Integridade da Investigação
• Lidar com a má conduta em investigação
• Exercícios Práticos

o Código de Conduta Europeu para a Integridade
Científica. Para a reflexão sobre o fundamento
ético, contribui uma vertente eminentemente
prática, que inclui a discussão de casos verídicos,
bem como a disseminação de boas práticas e de

Dia 15
•
•
•
•

A publicação dos resultados da investigação
Exercícios práticos
Ciência, ética e sociedade
Conclusões

ampla bibliografia.
Pretende-se

desenvolver

a

utilização

da

integridade científica como uma ferramenta de
trabalho,

capacitando

para

a

antevisão,

identificação e discussão de constrangimentos
éticos que possam surgir no âmbito da fraude,
conflito de interesses ou co-autoria, no contexto
de trabalho em equipa, através de casos práticos.

Inscrição:
30€ para formandos externos ao INSA
Através da Plataforma de e-learning do INSA forma+
https://formamais-insa.min-saude.pt/ course/info.php?id=205

Informações: formamais@insa.min-saude.pt
Conselho Científico
do INSA

