
Plágio 

 
Divisão Técnica de Biblioteca e Documentação 

Unesp – Campus de Botucatu-Rubião Jr  

 



Definições: plágio 

 

       

                                        

 

 

 

 vem do Latin "plagiarius", um abdutor de "plagiare", ou seja, "roubar".  

 

FONTE Fonseca R. A questão do plágio. Histoía e-história, 2004.  

Disponível em: http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=newsletter&id=3.  Acesso em : 20 mar 2013. 
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Definições: plágio 

De um jeito bem simples:  

 

 com ou sem intenção, não deixar claro que você está usando 

uma ideia, dedução, argumentação, um pensamento, parágrafo, 

texto escrito (ou dito) por outra pessoa; 

 

 sem reconhecimento ou sem permissão do autor; 

 

 ou qualquer produção intelectual de outra pessoa. 

 



Definições: plágio 

 INTEGRAL: Copiar integralmente o texto de um outro autor, sem 

referenciá-lo. 

 

 PARCIAL: Copiar trechos de várias fontes, fazendo um “mosaico” 

sem citar os autores dos trabalhos originais. Mesmo citando a 

fonte, é considerado plágio copiar trechos do texto original 

alterando algumas palavras. 

 

CONCEITUAL: Copiar a ideia de um texto, escrevendo-as com 

outras palavras, mas não citando o texto de onde o conceito 

original foi copiado. 

 



Definições: autoplágio 

Condição de plágio em que o autor usa cópia não autorizada de 

publicação de sua própria autoria. O mais comum é quando o autor 

copia frases ou resultados de alguma de suas publicações. (Volpato et 

al, 2013). 

 



Má conduta científica  
FAPESP. Código de  boas práticas científicas. 

 

 

Plágio 

ou a utilização de ideias ou formulações verbais, orais ou escritas de 

outrem sem dar-lhe por elas, expressa e claramente, o devido crédito, 

de modo a gerar razoavelmente a percepção de que sejam ideias ou 

formulação de autoria própria. 

 

FAPESP.  Código de boas práticas científicas. Disponível em:  http://www.fapesp.br/boaspraticas/FAPESP-
Codigo_de_Boas_Praticas_Cientificas_2014.pdf 



Ação da FAPESP para combate ao plágio 

 

• Medidas punitivas: 

 

– envio aos autores de carta de repreensão; 

 

– suspensão temporária da prerrogativa de solicitar auxílios e 

bolsas à FAPESP; 

 

– devolução dos recursos concedidos pela FAPESP aos autores 

para realização da pesquisa a que se relacionem as más 

condutas em causa 

FAPESP.  Código de boas práticas científicas. Disponível em:  http://www.fapesp.br/boaspraticas/FAPESP-
Codigo_de_Boas_Praticas_Cientificas_2014.pdf 



Ação da FAPESP para combate ao plágio 

 

• Medidas corretivas: 

– exigência de correção dos registros e relatos das pesquisas 

relacionadas às más condutas; 

– notificação de pessoas ou instituições potencialmente afetadas 

pelas más condutas a respeito da declaração decisória emitida 

pela FAPESP a seu respeito. 

 

• Medidas contratuais: 

– cancelamento de auxílios e bolsas em vigência de que os 

autores das más condutas sejam beneficiários ou responsáveis. 

FAPESP.  Código de boas práticas científicas. Disponível em:  http://www.fapesp.br/boaspraticas/FAPESP-
Codigo_de_Boas_Praticas_Cientificas_2014.pdf 



Qual o motivo do plágio ? 

 

• Exigência de produtividade; 

 

• Exigência de trabalhos acadêmicos; 

 

• Facilidade propiciada pela tecnologia de informação e comunicação; 

 

• Falta de informação, de conhecimento, de domínio de normas e 

legislação; 

 
 

 



Quando a ética não resolve... 

 

• ...  a lei é o recurso para controlar a 

conduta  

 



Lei sobre direitos autorais 

 

Presidência da República Casa Civil  Subchefia para Assuntos 

Jurídicos 

 

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. 
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Sanções previstas no Código Penal Brasileiro 

Artigo 184  

 

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:  

 

Pena - detenção, de 3(três) meses a 1 (um) ano, ou multa.  
 

1º. Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de 
lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra 
intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização 
expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, 
conforme o caso, ou de quem os represente: 

 
Pena - reclusão, de 2(dois) a 4(quatro) anos, e multa.  



OAB recomenda uso de softwares para detecção de plágio e 
quer fim de fábrica de monografias 



Unesp : medidas contra plágio 



Unesp : medidas contra plágio 



Unesp : medidas contra plágio 



Para não cometer plágio 

 

• Aplicar adequadamente normas de citação e de referência. 

– Normas ABNT ou específicas da área (Vancouver) 

 

• Site das biblioteca da Unesp:  

– biblioteca@btu.unesp.br 

• Referências 

 

• Consulte o (a) bibliotecári(o) a. 

mailto:biblioteca@btu.unesp.br


Para não se envolver com o  plágio 

• Utilizar ferramentas de detecção de plágio: 

 

•  Turnitin : investimento da Unesp 

 



 

“O nível de um país também se mede pela 
qualidade de sua produção intelectual.”   

(Ricardo Bacelar Paiva) 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:enilze@btu.unesp.br
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O que é.... 

 

 

 

                          

                               É um software de verificação de originalidade e 

prevenção de plágio, que aponta para as semelhanças, entre o texto 

apresentado com os documentos existentes nas bases de dados e páginas 

da internet.  

 

                               A ferramenta possui um eficiente processo de 

comparação de documentos em seu banco de dados que permite fornecer 

relatórios de originalidade. 



 

 

 

 

 

como o professor realiza o teste de similaridade 
 



Importante saber.... 

Não ocorrerá 

similaridade caso o 

aluno reponha várias 

vezes o trabalho: 

VERSÃO atual apaga 

a anterior 



acessar o Turnitin 

• login 

 



 

opção para professor 
 

 
 



adicionar uma aula 

 



 

criar uma nova aula: nome da Aula, chave de matricula (senha), área 

de disciplina, nível de alunos- ENVIAR- TIPO DE AULA: Padrão- 

professor agrega aluno Magna- professor agrega colaboradores ou 
assistentes 

 



 

tela da criação da aula- clique em CONTINUAR- os dados como 

identificação da aula e chave de matricula deverão ser enviados aos 

alunos 

 



clicar na aula 



adicionar trabalho/ clicar no título da aula / 

adicionar trabalho 



 

definir configurações e configurações opcionais - no item: 

ENVIAR DOCUMENTO PARA: Deposito de documento 
padrão- Enviar 

 

Sempre 

assinalar essa 

opção 

 nessa tela selecionar 

sempre a opção: Sim, 

depositar documento 

padrão 



preencher configurações opcionais 



preencher e enviar 



anexar o trabalho/ mais ações 

 



selecionar tipo de trabalho- próximo passo 



preencher os campos- enviar 



clicar em Mais ações/ ENVIAR 

 

1 
2 



adicionar trabalho- selecionar a partir desse 

computador 

 



selecionar o trabalho e abrir 

 



UPLOAD/ confirmar  

 



ir para caixa de entrada do trabalho 

 



visualizar o relatório de SIMILARIDADE clicando no campo 

SEMELHANÇA-F5 atualizar operação 

 



visualizar relatório 



resultado do teste de similaridade 

 



Verificações das similaridades 

Clicando no número, 
carrega o que está similar 



Verificações das similaridades 

Clicando no símbolo do livrinho mostra em 
que parte do texto está a similaridade 



Verificações das similaridades 

Abre o texto 
mostrando 
onde esta a 
similaridade 

Link do 
artigo 



 

 

COMO UTILIZAR OS QUICKMARKS: os Quickmarks são recursos que 

servem  para realizar comentários no trabalho/ clique no ícone da barra 

lateral para abrir o Quickmarks 

 

 



para inserir os quickmarks clique na figura “engrenagem”- 
configuração 
 



digitar comentários no trabalho- clicar no terceiro 

ícone na barra lateral (na cor azul) 

 



no lado superior da tela aparecerá os ícones para 

a realização dos comentários 
 



selecionar a parte do trabalho que deseja inserir o 

comentário- comentário no próprio texto 
 



professor visualizando trabalho anexado pelo aluno 

Clicar em ALUNOS 



clicar no nome do aluno 



1. resultado do relatório de similaridade- 2. opções de 

baixar, grademark... 

1 

2 



Como solicitar a senha para o uso da ferramenta 

 

 

 

Enviar e.mail para : 

 

marlene.seraphim@unesp.br 

 

Informar os dados: 

Nome completo 

Unidade 

Departamento 
 
 

mailto:marlene.seraphim@unesp.br


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como o aluno submete o trabalho na plataforma 



Importante saber.... 



 

fazer o login  www.Turnitin.com  

clique no link "Criar Conta“  

http://www.turnitin.com/


preencher os campos- selecionar opção aluno 



preencher cadastro da aula- parte 1 



parte 2- continuação- selecionar não “sou robô”- I agree 



clicar em todas as aulas- clicar no nome da aula 



anexar o trabalho- enviar 



preencher e clicar em upload 



clicar em “indo para o portfólio” 



reenviar-visualizar- baixar 



matricular se em uma aula- preencher os campos- enviar 



matricular -se em uma aula 



clicar na aula 



clique em enviar 



preencher os campos: 1. título do envio-  

2. selecionar a partir desse computador- 3. upload 

1 

2 

3 



confirmar 



operação realizada com sucesso 



http://www.youtube.com/user/unespcgb 

 

 

http://www.youtube.com/user/unespcgb



