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Caros,

Como muitos de vocês sabem, o VI Encontro Brasileiro de Integridade em Pes-
quisa, Ética na Ciência e em Publicações (VI BRISPE,

https://www.vibrispe2020.com/) será um evento totalmente virtual. A 6ª edição 
foi adiada para 28-29 de outubro de 2021, devido à pandemia do COVID-19. 
No ano passado, cinco sessões virtuais foram realizadas como atividades preparatórias 
para o encontro completo e focadas em ciência aberta e questões sobre integridade em 
pesquisa relacionadas à produção científica na pandemia de COVID-19.

https://www.vibrispe2020.com/warming-up.

O programa foi totalmente adaptado para o formato virtual e estará disponível em 
breve, até 19 de outubro. Consulte a lista de palestrantes confirmados até o momento. 
https://www.vibrispe2020.com/confirmed-speakers

O programa do VI BRISPE incluirá um Fórum de Pesquisadores em Início de 
Carreira, cujo foco principal será sobre ciência aberta, autoria e cultura de pesquisa. 
A sessão do Fórum contará com apresentações orais de 3 minutos, com um 
tempo de 3 minutos para uma pergunta, no Dia 1 e no Dia 2, e terá duração de 
duas horas, das 14h às 16h, horário do Rio (BRT/GMT-3), https: /greenwichmean-
time.com/time-zone/south-america/brazil/time-brazil/brt/.Cada sessão será moderada 
por três pesquisadores.

Os resumos podem ser submetidos em inglês ou português [150-200 pala-
vras]. Após consulta aos autores, os resumos aprovados serão incluídos nos Procee-
dings do VI BRISPE. As seguintes seções e tópicos compõem o escopo do Fórum:

[Seção de Pesquisa e Educação]

Resumos direta ou indiretamente relacionados ao tema do Fórum são bem-
-vindos e podem abranger questões relacionadas à integridade em pesquisa, 
direta ou indiretamente associadas aos movimentos para promover a ciência 
aberta. São de interesse tópicos como autoria científica, compartilhamento de dados 
em diferentes campos de pesquisa, diferentes sistemas e instituições de pesquisa, e 
mecanismos de avaliação da pesquisa e de pesquisadores. Trabalhos que abordem inte-
rações entre integridade em pesquisa, ciência aberta, cultura de pesquisa e revisão por 
pares e/ou confiabilidade em pesquisa quantitativa e qualitativa, correção da literatura, 
atividades de orientação e comunicação da ciência aos pares e ao público, incluindo 
insights sobre esses tópicos no contexto da pandemia de COVID-19, são bem-vindos.

[Seção – ética/integridade em pesquisa e política científica]

Para esta seção, resumos que abordem as seguintes questões são de inte-
resse do VI BRISPE: Tópicos que explorem a relação ética/integridade em pesquisa 
e política científica, no contexto da pandemia COVID-19; políticas adotadas por finan-
ciadores e iniciativas nacionais e internacionais para fomentar a ética/conduta respon-
sável em pesquisa e suas relações com a ciência aberta. Para que um trabalho seja 
incluído no Fórum, pelo menos um dos autores deve estar inscrito no evento.

Envie seu resumo, em inglês ou português, para a apresentação oral (em 
inglês) de 3 minutos no Fórum, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH-Gal-jKLveig1dbCS4_ItQLC9TrT-
JmMAgE8SPV8pNjZkGQ/viewform

Deadline para a submissão de resumos [em inglês ou português]: 18 de outubro de 2021.

A inscrição no VI BRISPE é gratuita. Início das inscrições: 20 de outubro de 2021

Os alunos de pós-graduação, independente da área de pesquisa, são espe-
cialmente bem-vindos no Fórum!
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