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Prazos:
- Submissões aceitas até 30/04/2023
- Previsão de publicação: 2º semestre de 2023

Os/as editores/as propõem para esta seção temática discutir tanto a ética em
pesquisa de educação quanto a integridade acadêmica no Ensino Superior a partir
de enfoques teóricos e metodológicos, os mais diferentes possíveis, no campo da
Pesquisa em Educação e do Ensino Superior. A seção temática objetiva pensar e
repensar a formação ética do/a pesquisador/a em práticas de pesquisa que envolvam
seres humanos, bem como práticas acadêmicas de estudantes do Ensino Superior,
nos trabalhos, na investigação e na pesquisa.
Serão avaliados textos originais, resultados de pesquisas e inscritos nesta seção, de
acordo com as normas do Periódico Horizontes, nos seguintes eixos temáticos:
- Formação ética do/a pesquisador/a em educação.
- Formação ética no ensino superior e boas/más condutas acadêmicas.
- Ética e integridade acadêmica.
- Revisão ética de projetos de pesquisa nos comitês de ética em pesquisa de
educação.
- Agências de fomento em pesquisa e as boas práticas científicas
- Fraude acadêmica no ensino superior.
- Cultura da Integridade no ensino superior.
- Plágio e autoplágio na pesquisa e nos trabalhos acadêmicos.
- Integridade acadêmica e reprodutibilidade.
- Autoria e publicações predatórias.
- Desafios e perspectivas dos Comitês de Ética em Pesquisa.
- Aspectos Normativos da Ética em Pesquisa quanto às Resoluções CNS nº 510/2016,
nº 674/2022, entre outras.

Normas
Serão aceitos para avaliação, na seção temática em questão, apenas textos inéditos e
em formato de artigo.
Ao submeter o trabalho, é necessário escolher a opção Seção Temática: Ética em
Pesquisa de Educação e Integridade Acadêmica.
Assim como previsto nas normas da revista, são aceitos trabalhos escritos nos
seguintes idiomas: português, espanhol e inglês.
Os autores que submeterem seus textos e tenham a titulação de doutorado, poderão
ser solicitados a assumir o papel de avaliadores de artigos no periódico.

Outras informações



- Anúncios: https://revistahorizontes.usf.edu.br/horizontes/announcement
- As normas aos autores seguem as já descritas no site da Horizontes e podem ser
consultadas na
seção Submissões: https://revistahorizontes.usf.edu.br/horizontes/about/submissions
- No caso de dúvidas, escreva para o e-mail: periodico.horizontes@usf.edu.br


