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Jovens cientistas debatem questões éticas
111 “Investigação e pu-

blicação: responsabilida-
des e questões éticas” foi o 
tema da 10.ª edição do ciclo 
“Jovens Cientistas Sociais”, 
promovido pelo Centro de 
Estudos Sociais (CES) da 
Universidade de Coimbra. 
O objetivo é dar a conhecer 
o trabalho de investigação, 
nacional e internacional, 
de jovens cientistas no do-
mínio das ciências sociais e 
das humanidades. 

Em declarações ao DIÁRIO 
AS BEIRAS, Miguel Cardina 
referiu que a iniciativa é 
aberta “a jovens cientistas 
de outras instituições e, 
com os quais, pretendemos 

estabelecer um diálogo crí-
tico”. André Carmo (Cen-
tro de Estudos Geográficos, 
Universidade de Lisboa), 
Inês Barbosa (Instituto de 
Educação, Universidade 
do Minho), Pau Casanellas 
(Instituto de História Con-
temporânea, Universida-
de Nova de Lisboa) e Sílvia 
Gomes (Centro de Investi-
gação em Ciências Sociais, 
Universidade do Minho) 
foram os oradores da ses-
são que decorreu nas ins-
talações do centro, situadas 
no Pólo I da Universidade 
de Coimbra.

Sobre a escolha do tema, 
Susana Costa disse que ela 

se deveu ao facto de ser ne-
cessário "envolver os estu-
dantes de doutoramento", 
sendo este tema "agrega-
dor" de cada um dos inves-
tigadores. "Os entraves que 
se colocam à realização da 
investigação em Portugal 
devem ser debatidas entre 
todos os participantes", 
afirmou.

Susana Costa lembrou 
que, quando se encontrava 
a realizar a sua tese de dou-
toramento, solicitou a con-
sulta de processos judiciais 
que diziam respeito a ave-
riguações oficiosas de pa-
ternidade. "Foi-me fechado 
o acesso a esses processos. 

Depois, entreguei um pedi-
do ao Conselho Superior de 
Magistratura, o qual reme-
teu para a Comissão Nacio-
nal de Proteção de Dados. 
Já defendi a minha tese de 
doutoramento há seis anos 
e, até agora, ainda não obti-
ve autorização para aceder 
a dados que não tinham 
nada de pessoais”, disse.

O plágio, como questão 
de falta de ética, e o modo 
como os investigadores fa-
zem ciência, como lidam 
com as pessoas e como pen-
sam nas questões metodo-
lógicas foram alguns dos 
temas abordados durante 
todo o dia. | António AlvesAndré Carmo, Tiago Pires Marques, Susana Costa e Miguel Cardina
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