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Orientações para Autoria de Publicações Científicas e Acadêmicas na PUCRS 
 

Preâmbulo 
 

Publicações científicas e acadêmicas, definidas como artigos, abstracts, resumos, apresentações 
em eventos profissionais e projetos ou propostas de financiamento à pesquisa, constituem o principal 
veículo para disseminar descobertas, idéias e análises à comunidade científica e acadêmica e à 
comunidade leiga. Para que as atividades acadêmicas contribuam ao avanço do conhecimento e da ciência, 
elas devem gerar publicações em suficiente detalhe e precisão que habilitem outros a entenderem e 
melhorarem os resultados obtidos.  Aos autores desses trabalhos, o sucesso nas publicações traz melhores 
oportunidades para o custeio dos projetos de pesquisa e para a promoção, no que se refere às conquistas 
acadêmicas e científicas e à reputação nessa área. Ao mesmo tempo, os benefícios da autoria são 
acompanhados de responsabilidades no que se refere ao apropriado planejamento, condução, análise e 
publicação da pesquisa, que incidem também sobre o conteúdo e conclusões de outros trabalhos 
acadêmicos. Como integrante ativa e respeitada da comunidade acadêmica, é responsabilidade da PUCRS 
e seus professores e pesquisadores, colaboradores em geral, bolsistas de pós-doutorado, pesquisadores 
associados e estudantes, ajudar a proteger esses elementos fundamentais do processo científico e 
acadêmico. As orientações aqui apresentadas pretendem ser um recurso educacional descrevendo as 
considerações essenciais e os requisitos para a autoria responsável nas publicações científicas e 
acadêmicas no âmbito da PUCRS. 

 

Aplicabilidade 
 

Estas orientações se destinam a professores e pesquisadores, ao quadro de colaboradores, 
bolsistas de pós-doutorado, pesquisadores associados e estudantes da PUCRS. 

 

Propósito 
 

A integridade acadêmica, a conduta responsável e o registro escrito da pesquisa são essenciais 
para manter o nível de confiança da comunidade no desenvolvimento da pesquisa, e para o benefício 
oriundo da descoberta científica. 

 
Orientações 

Os seguintes princípios definem as orientações da PUCRS sobre a autoria de publicações científicas 
e acadêmicas. 

 
Definindo a autoria 

Um autor é geralmente entendido como um indivíduo que prestou contribuição intelectual 
substancial para uma pesquisa científica. Todos os autores devem cumprir com os três critérios a seguir, e 
todos os que cumprem com esses três critérios devem ser autores: 
- Conteúdo acadêmico: contribuir significativamente para a concepção, projeto, execução, ou análise e 
interpretação dos dados. 
- Autoria do texto: participar no esboço, análise ou revisão do conteúdo intelectual do manuscrito. 
- Aprovação do texto: aprovar o manuscrito a ser publicado. 

Um relacionamento administrativo, situação de custeio da pesquisa, coleção de dados ou 
supervisão geral de um grupo de pesquisa, isoladamente não constituem autoria. 
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É reconhecido que as definições de autoria diferem entre as várias disciplinas da ciência e entre 
veículos de publicação, variando a extensão da autoria ou da participação. Mas a expectativa é de que, na 
disciplina acadêmica e no âmbito dos veículos da área, esses critérios sejam consistentes e amplamente 
conhecidos. 
 
Autor líder 

Para responder a questões de ordem prática, no caso de múltiplos autores, um autor costuma ser 
designado como autor líder. O autor líder assume total responsabilidade pelo manuscrito, e 
frequentemente também cumpre com o papel de autor correspondente, ou burocrático, além de prover 
uma contribuição significativa ao esforço de pesquisa. O autor líder não é necessariamente o líder do 
projeto, ou o principal investigador do projeto. O autor líder é responsável por: 

 Autoria: responsável por incluir como co-autores todos e somente aqueles indivíduos que 

cumprem com os critérios de autoria estabelecidos nestas orientações. 

 Aprovação: responsável por prover o rascunho do manuscrito a cada indivíduo com contribuição 

de autoria, para revisão e consentimento da autoria. O autor líder deve obter a concordância de 

todos os coautores para que estes possam ser designados como tais, e obter aprovação do 

manuscrito. Os veículos de publicação podem apresentar exigências específicas sobre revisão e 

consentimento pelos autores, que devem ser cumpridas. 

 Integridade: o autor líder é responsável pela integridade do trabalho como um todo, e responsável 

por assegurar a dedicação de cuidado e esforços para garantir que todos os dados estejam 

completos, corretos e razoavelmente interpretados. 

O autor correspondente deve, preferencialmente, ser docente/pesquisador da PUCRS, utilizando o seu 
email institucional nas publicações nacionais e internacionais, conforme exemplificado a seguir: 
nnn@pucrs.br  
 
Coautores 

Todos os coautores de uma publicação são responsáveis por: 

 Autoria: oferecendo seu consentimento de autoria ao autor líder, os coautores reconhecem que 

cumprem com critérios de autoria estabelecidos nestas orientações. Espera-se que um coautor 

tenha participado suficientemente do trabalho de modo a tornar-se responsável por porções do 

seu conteúdo. 

 Aprovação: oferecendo seu consentimento de autoria ao autor líder, os coautores reconhecem 

que revisaram e aprovaram o manuscrito. 

 Integridade: cada coautor é responsável pelo conteúdo de todas as porções do trabalho, inclusive 

pela integridade da pesquisa que deu origem ao trabalho. 

Um indivíduo tem o direito de recusar a coautoria de um manuscrito se não satisfaz os critérios de 
coautoria. 
 
Autoria não aceita 

Autoria convidada, autoria gratuita ou autoria fantasma (ghost authorship) são inconsistentes com 
a definição de autoria, portanto são inaceitáveis de acordo com estas orientações. 
 
 
 
 

mailto:nnn@pucrs.br
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Ordem dos autores 
A ordem dos autores é uma decisão coletiva dos autores ou grupo de pesquisa. Essas orientações 

não endereçam questões referentes à ordem da autoria nas publicações. Embora se entenda que a ordem 
da autoria não possa ser tema definido pela Universidade, sugere-se que o autor líder e coautores possam 
discutir essa questão no âmbito dos projetos, para decidirem a ordem a adotar. 
Reconhecimento (Acknowledgements) 

Aqueles que tenham oferecido alguma contribuição, tais como colaboradores em geral, editores 
assistentes ou outros, mas que não cumprem com os critérios de autoria, podem ter papel importante na 
construção do trabalho e na sua publicação. Desde que essas contribuições não cumpram com os critérios 
de autoria especificados nas presentes orientações, esses indivíduos devem ser listados numa seção de 
Reconhecimento ou de Contribuição, no trabalho. 
 
Financiamento 

Todos os autores em seus manuscritos devem agradecer ou informar a fonte de custeio da 
pesquisa  como fonte de custeio, entendem-se os grants recebidos, salários e outros recursos, contratos, 
doações e suporte institucional. A mesma informação deve ser dada quando da submissão de projetos e 
quando da apresentação de resultados em conferências e outros encontros profissionais. 
 
Referências 
 

Authorship guidelines - Harvard Medical School. Disponível em http://hms.harvard.edu/about-
hms/integrity-academic-medicine/hms-policy/faculty-policies-integrity-science/authorship-guidelines. 
Acessado em 09/05/2014. 
 

Authorship of research policy - University of Newcastle – Australia. Disponível em 
http://www.newcastle.edu.au/policy/000856.html. Acessado em 09/05/2014. 
 

Donald Kennedy (1985). Stanford University Research Policy Handbook Document 2.8. Disponível em 
http://postdocs.stanford.edu/education/PDFs/On_Authorship_at_Stanford.pdf. Acessado em 09/05/2014. 
Guidance in Authorship in Scholarly or Scientific Publication. Yale University. Disponível em 
http://provost.yale.edu/academic-integrity/authorship .  Acessado em 09/05/2014. 
 

Guidelines on collaborative research and authorship. Center for Values, Ethics and the Law in Medicine. 
The University of Sidney. Disponível em  
http://sydney.edu.au/medicine/velim/pdfs/VELIM_authorship_guidelines.pdf . Acessado em 09/05/2014. 
 

James G. Dickson, Richard N. Conner and Kent T. Adair (1978). Guidelines for authorship of scientific 
articles. Wildlife Society Bulletins, V 6, nº 4 (Winter 1978) pp 260-261. Disponível em 
http://www.jstor.org/stable/3781489. Acessado em 28/02/2014. 
 

Kenneth D. Pimple (2012). Authorship in Scientific and Academic Research. CORE Issues in Professional and 
Research Ethics, Vol. 1 Paper 4. Disponível em 
https://nationalethicscenter.org/resources/714/download/Pimple.pdf . Acessado em 09/05/2014. 
 

NATURE journals authorship policies. Disponível em 
http://www.nature.com/authors/policies/authorship.html. Acessado em 09/05/2014. 
 

Policy for authorship on scientific and scholarly publications. Washington University in St. Louis. Disponível 
em http://wustl.edu/policies/authorship.html.  Acessado em 09/05/2014. 
 

Vancouver Protocol. Disponível em 
http://www.research.mq.edu.au/about/research_@_macquarie/policies,_procedures_and_conduct/docu
ments/Vancouver.pdf.  Acessado em 10/05/2014. 

http://hms.harvard.edu/about-hms/integrity-academic-medicine/hms-policy/faculty-policies-integrity-science/authorship-guidelines
http://hms.harvard.edu/about-hms/integrity-academic-medicine/hms-policy/faculty-policies-integrity-science/authorship-guidelines
http://www.newcastle.edu.au/policy/000856.html
http://postdocs.stanford.edu/education/PDFs/On_Authorship_at_Stanford.pdf
http://provost.yale.edu/academic-integrity/authorship
http://sydney.edu.au/medicine/velim/pdfs/VELIM_authorship_guidelines.pdf
http://www.jstor.org/stable/3781489
https://nationalethicscenter.org/resources/714/download/Pimple.pdf
http://www.nature.com/authors/policies/authorship.html
http://wustl.edu/policies/authorship.html
http://www.research.mq.edu.au/about/research_@_macquarie/policies,_procedures_and_conduct/documents/Vancouver.pdf
http://www.research.mq.edu.au/about/research_@_macquarie/policies,_procedures_and_conduct/documents/Vancouver.pdf

