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SIMPEP - Termo de Direitos Autorais e Veracidade 

Os autores são responsáveis pela veracidade das informações apresentadas nos artigos 

e pelo uso de boas práticas e ética profissional nos estudos realizados. De acordo com as leis 

internacionais de direitos autorias, autores são responsáveis pela originalidade dos artigos, já 

que a reprodução de conteúdo ou ideia já antes publicada sem crédito ao autor original é 

considerada plágio passível de punição. Os autores também são responsáveis pela veracidade 

das informações fornecidas no preenchimento do cadastro para envio do artigo. Lembramos 

que o plágio é o ato de assinar ou apresentar uma obra intelectual de qualquer natureza (texto, 

música, obra pictórica, fotografia, obra audiovisual, etc) contendo partes de uma obra que 

pertença a outra pessoa sem colocar os créditos para o autor original. No ato de plágio, o 

plagiador se apropria indevidamente da obra intelectual de outra pessoa, assumindo a autoria 

da mesma. 

Li e concordo com todos os termos acima 

 

SIMPEP - Copyright and Veracity Term 

The authors are responsible for the accuracy of the information, and for the use of best 

practices and professional ethics in the studies presented in the papers. According to the 

international laws of copyrights, authors are responsible for the originality of the papers, since 

the reproduction of content or idea alreadybefore published without credit to the original 

author is considered plagiarism punishable by law. The authors are also responsible for the 

accuracy of information provided to complete the registration for sending the paper. 

Remember that plagiarism is the act of signing or presenting intellectual work of any kind 

(text, music, pictorial, photographic, audiovisual, etc.) containing parts of a work that belongs 

to someone else without putting the credits to the author original. In the act of plagiarism, the 

plagiarist improperlyappropriates the intellectual work of another person, assuming the same 

author. 

I have read and agree with all the rules above 


