São Paulo, 16 de dezembro de 2019

NOTA DE REPÚDIO
A Associação Brasileira de Métodos Computacionais em Engenharia (ABMEC), sociedade civil de
caráter científico e sem fins lucrativos dedicada ao avanço do conhecimento e do uso dos métodos
numéricos em todas as áreas da engenharia e ciências afins, vem a público manifestar que repudia
veementemente a prática de plágio em atividades de qualquer natureza e, em particular, em
atividades científicas e acadêmicas, bem como de quaisquer outras ações que possam contribuir,
direta ou indiretamente, para a ocorrência de plágio.
Em outubro de 2019, a ABMEC recebeu queixa de plágio referente ao artigo “Modelagem e análise
de uma bancada didática de turbina Francis”, de autoria de Handerson Corrêa Gomes, Gilmar
Cordeiro da Silva, Pedro Américo Almeida Magalhães Júnior, Josão Rodolfo Januário e Daniel
Borges Oliveira, publicado nos anais do 38º Congresso Ibero-Latino-Americano de Métodos
Computacionais em Engenharia (XXXVIII CILAMCE), realizado em Florianópolis/SC, de 5 a 8 de
novembro de 2017, sob promoção da ABMEC. Imediatamente ao recebimento da queixa, a Diretoria
Executiva da ABMEC, mediante aprovação de seu Conselho Deliberativo, instituiu uma comissão de
sindicância para apurar o ocorrido. A comissão foi constituída por três membros deste mesmo
Conselho, cujas identidades são mantidas em sigilo. Após cerca de quatro semanas de trabalho, a
comissão concluiu que a queixa é procedente. Para tal, utilizou ferramentas digitais de verificação
de plágio, amplamente disponíveis nas universidades brasileiras, e realizou a leitura minuciosa do
artigo, bem como do trabalho que alegadamente serviu de fonte ao mesmo – que, deve ser dito, não
foi sequer citado. Foi constatado que o artigo possui diversos trechos de inegável similaridade ao
trabalho de conclusão de curso intitulado “Dimensionamento e simulação computacional de um rotor
hidráulico do tipo Francis”, de autoria do Sr. César Gabriel dos Santos, defendido pelo mesmo em
2012, na Faculdade Horizontina, em Horizontina, Rio Grande do Sul.
A ABMEC declara expressamente que não condescende com a prática de plágio, e envida
esforços permanentemente junto aos seus associados para inibir esse tipo de ocorrência nos
eventos que promove. De forma mais ampla, também busca contribuir para a redução (e,
idealmente, a eliminação) dessa prática lamentável na comunidade cientifica nacional, a qual tem
criado muitos embaraços e colocado sob suspeita o trabalho sério daqueles que se dedicam à
ciência como forma de avanço do conhecimento em nosso país. A ABMEC tornará ainda mais
explícita a sua posição em relação a esse assunto em todas as edições futuras do CILAMCE,
fazendo com que os autores de artigos sejam doravante requisitados a preencher um Termo de
Autoria, onde se declaram plenamente responsáveis pela originalidade do conteúdo de seus
trabalhos, e cientes dos riscos e consequências de eventual prática plágio.
A ABMEC seguirá firmemente vigilante no sentido de evitar que seus eventos deem ensejo a esse
tipo lastimável de prática individual.
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