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Como você fazia os seus 
trabalhos escritos na 

escola?





Então você chega na 
Universidade e...



Você não pode fazer isso! É plágio!



Na Universidade 
escrevemos com base em 

normas e método científico. 
Construa seu trabalho com 

originalidade e ética!



Mas o que é má conduta?

"[...] toda conduta de um pesquisador que, por intenção 
ou negligência, transgrida os valores e princípios que 

definem a integridade ética da pesquisa científica e das 
relações entre pesquisadores” [...]. 

(FAPESP, 2014, p. 31)



Má conduta é...

• Fabricação de dados, procedimentos ou resultados (não 
aconteceu)

• Falsificação de dados, procedimentos ou resultados (modificou)

• Plágio (copiou)

(FAPESP, 2014, p. 31)



Você sabe o que é



Plágio acadêmico é...

“[...] 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 formulações de autoria própria.” 

(FAPESP, 2014, p. 31)



Plágio acadêmico é...

• Muito mais complexo que apenas copiar e colar

• É uma fraude autoral que visa enganar o leitor na medida que é
dissimulada a autoria, violando princípios éticos e morais

• Pode ser intencional ou acidental

• Está presente em diversas áreas do conhecimento

(KROKOSCZ, 2014)



Quais tipos de plágio 
existem?















Por que as pessoas cometem plágio?
• Falta de tempo (procrastinação)

• Interesse em obter boas notas

• Dificuldade na escrita acadêmica

• Desconhecimento das regras de citação e referência¹

• Desinteresse científico (hipótese)²

¹(KROKOSCZ; PUTVINSKIS, 2013 APUD KROKOSCZ, 2014)

²(KROKOSCZ, 2014)



Comissão de Integridade na Atividade Científica

• Criada pelo CNPq
• Surge em virtude de denúncias de fraude em publicações 

científicas

• Linhas de ação
• Ações preventivas e pedagógicas
• Ações de desestímulo a más condutas (punição)

Link da comissão: https://bit.ly/3lHad2Z



Das 21 diretrizes, 
6 estão relacionadas 

escrita científica!



Vamos conhecer essas diretrizes?

• O autor deve sempre dar crédito a todas as fontes que 
fundamentam diretamente seu trabalho

• Toda citação in verbis de outro autor deve ser colocada entre aspas

• Quando se resume um texto alheio, o autor deve procurar 
reproduzir o significado exato das ideias ou fatos apresentados 
pelo autor original, que deve ser citado

(CNPQ, 2011, p. 4)



Vamos conhecer essas diretrizes?
• Quando em dúvida se um conceito ou fato é de conhecimento comum, 

não se deve deixar de fazer as citações adequadas

• Para evitar qualquer caracterização de autoplágio, o uso de textos e 
trabalhos anteriores do próprio autor deve ser assinalado, com as 
devidas referências e citações

• O autor deve assegurar-se da correção de cada citação e que cada 
citação na bibliografia corresponda a uma citação no texto do 
manuscrito [...]

(CNPQ, 2011, p. 4-5)



Mas então, como evitar o 
plágio?



Conceda crédito aos autores...

O campo científico é um espaço onde ocorrem as relações de 
poder e dar crédito é uma forma de reconhecer as contribuições 

cognitivas

Dar crédito = reconhecimento = prestígio = capital científico = 
autoridade científica

(BOURDIEU, 1983)



Conheça as normas...

• Principalmente 
• NBR 10520/2002 de citação
• NBR 6023/2018 de referência

• Acesse o Manual de Trabalhos Acadêmicos da Universidade

• Participe de capacitações sobre Normalização de Trabalhos 
Acadêmicos



Faça citações...
“A citação direta e a paráfrase são recursos textuais legítimos na 

comunicação científica” (DINIZ; MUNHOZ, 2011, p. 19).

Conforme  a NBR 10520 as citações podem ser diretas, indiretas e citação 
de citação (ABNT, 2002).

“A citação direta é um empréstimo de voz com pedido de licença [...] a 
paráfrase se aproxima de um exercício de tradução simultânea em  que o 
texto não é o mesmo, mas a mensagem é semelhante” (DINIZ; MUNHOZ, 

2011, p. 19).

Evite o uso do apud.



Faça citações para...

• Reconhecer a propriedade intelectual

• Induzir às fontes de informação (recuperação da informação)

• Estruturar os trabalhos acadêmicos (fundamentar, contrapor etc.)

• Pois é uma prática institucionalizada na ciência/academia

(MERTON, 2013)



Utilize gerenciadores bibliográficos...

• Eles auxiliam
• na organização das suas citações
• no controle e formatação das referências do seu trabalho

• Escolha aquele que mais se adapta as suas necessidades
• Mendeley
• EndNote
• Zotero

Mais informações e cursos: www.udesc.br/bu/manuais/referencia



Aprenda sobre redação científica...
• Participe de capacitações sobre produção de texto (redação 

acadêmica)

• Aprenda mais sobre escrita acadêmica

• Dica:



Utilize softwares antiplágio... 



Na dúvida? Peça ajuda!



O que acontece se eu 
cometer plágio na 
Universidade?



Se você cometer plágio na Universidade...
• Vai refletir negativamente na sua imagem e da instituição a qual

está vinculado

• Você perde o respeito e a credibilidade no meio acadêmico

• Precisará fazer retratações públicas dos artigos publicados

• Será reprovado em disciplinas ou no curso

• Pode responder a processo administrativo

(CCPMP, 2019)



Se você cometer plágio na Universidade...

Conforme art. 222, inciso V, a do Regimento Geral (UDESC, 2007)

Poderá ser expulso da 
Universidade!

Fonte: USP (2011)



Se você cometer plágio na Universidade...

(CCPMP, 2019)

Poderá ter seu título 
cassado e/ou perder o 

vínculo com a 
Universidade! 

Fonte: Camargos (2015)



Divulgação de casos de má conduta...

(FAPESP, 2020)



O que fazer quando identificar 
casos de plágio?



O que fazer quando identificar plágio...

• Artigo de periódico ou livro: comunique a editora ou o editor da
publicação

• Tese ou dissertação: comunique a coordenação do programa de pós-
graduação

• TCC: comunique a coordenação do curso de graduação

• Trabalho acadêmico: comunique o professor da disciplina

(CCPMP, 2019)



Por fim!  



Plágio é CRIME!

No art. 184 do Código Penal está previsto que: 
“Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, 

ou multa”

(BRASIL, 2003)



Plágio é CRIME!

Lei de Direitos Autorais N° 9.610/1998, descreve as 
medidas cíveis para quem violar os direitos do autor. O 

material pode ser retirado de circulação e exigida 
indenização ao detentor dos direitos autorais.

(BRASIL, 1998)
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