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Data máxima de submissão e trabalhos 24 de agosto
Cada inscrição dá direito a submissão de até 2 trabalhos como autor
apresentador
Clique aqui para abrir o modelo

E clique nos links abaixo para submeter o seu resumo
Inglês
Português

O IV Encontro Brasileiro sobre Integridade Científica, Ética na Ciência e em
Publicações (IV BRISPE) convida submissões de propostas para apresentações
orais (15 min) e posters associados ao tema do evento: "Integridade em
Pesquisa: O Papel dos Orientadores, Editores e Financiadores".
[Seção de Trabalhos de Pesquisa ou de Educação]
Resumos direta ou indiretamente relacionados ao tópico são bem-vindos e
podem abranger questões que envolvem a integridade em pesquisa, tais como
a pós-graduação e a formação de pós-graduandos; os sistemas de avaliação da
pesquisa; revisão por pares, incluindo revisão pós-publicação; conflitos de
interesse em sistemas de revisão (de forma ampla, não apenas no sistema de
publicações); orientação e confiabilidade de resultados; ética em publicações;
correção da literatura; e a conduta responsável em pesquisa na proposição e
comunicação da ciência para os pares e o público.

[Seção de Trabalhos na Área de Políticas Científicas]
Para esta seção, resumos sobre as seguintes questões são de interesse para o
IV BRISPE (outros tópicos podem ser considerados pela comissão): pesquisa e
tomadas de decisão pelos financiadores e iniciativas nacionais para
fomentar a conduta responsável em pesquisa.

Todos os resumos devem ser enviados via site da conferência
(www.brispe2016.org), com prazo final 24 de agosto de 2016. As decisões
sobre aceite e formato (apresentação oral ou poster) serão enviadas aos
autores até 31 de agosto de 2016.
Por favor, verifique os prazos de inscrição.

Recomendamos que os autores que precisam de confirmação anterior a essa
data, de forma a garantir apoio financeiro para participar do IV BRISPE,
submetam suas propostas até 15 de julho de 2016. Para esses primeiros
envios, a decisão sobre o aceite será enviada aos autores até 25 de julho,
de 2016.

Para um trabalho aceito ser incluído no Programa, pelo menos um dos
autores deverá ser um inscrito pago.

