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Todo trabalho entregue a um professor deve distinguir claramente o que é fruto do pensamento, 
reflexão e esforço do aluno e o que ele consultou em outras fontes e incorporou ao seu trabalho. O 
uso de qualquer idéia, texto ou código não desenvolvido pelo aluno, sem a devida atribuição de 
crédito ao autor original, se constitui plágio, uma infração muito grave no mundo acadêmico. Não é 
o simples copiar que constitui o plágio, mas a cópia sem o devido reconhecimento do autor original, 
o que é caracterizado como furto de produção alheia. 
 
“Em qualquer caso em que o estudante se sinta inseguro sobre a questão do plágio (plagiarism) 
envolvendo risco, ele é obrigado a consultar seu instrutor sobre a questão, antes de submeter seu 
trabalho.” (Santos, 2008) 
 
“Quando um estudante submete um trabalho afirmando ter sido unicamente seu, mas em que ele 
toma emprestadas idéias, organização, estrutura, expressões, ilustrações, exemplos, citações, dados, 
modelos ou outra parte qualquer de outra fonte, sem o reconhecimento apropriado do fato, o 
estudante é culpado por plagiar.” (Santos, 2008)  
 
“Se o estudante usa palavras de alguém, ele deve citá-las com aspas e indicar a origem adequada. 
Fazer pequenas mudanças, enquanto deixa a organização, conteúdo e fraseologia intactos é 
plagiarismo. Entretanto, nenhuma destas regras se aplica àquelas idéias que circulam geral e 
livremente, e são conhecidas como de domínio público.” (Santos, 2008) 
 
“A principal recomendação para evitar o plágio é não confiar diretamente nas suas citações, porque 
poucas pessoas estarão interessadas em ler o seu ensaio somente para conferir ou averiguar as 
fontes. Elas estão muito mais interessadas nas suas declarações sobre o assunto, ou seja, saber o que 
você pensa a respeito e que alternativas você propõe.” (Santos, 2008) 
 
Para ajudar na compreensão sobre como evitar plágio, leiam o texto escrito por Kirkpatrick (2008). 
Um excelente website sobre o assunto é www.plagiarism.org. Existem muitas fontes de informação 
na Internet sobre como fazer citações, procurem no Google, esta é uma: www.desc.eng.uerj.br 
/como_fazer_citacoes. 
 
Atenção, plágio pode existir em outros meios que não textos, e citações devem ser feitas em 
qualquer trabalho intelectual, seja uma apresentação oral, seja um código de um software, seja um 
projeto de engenharia. Um código fonte que usa qualquer trecho de código de outro autor, 
encontrado na Internet, em livros, ou obtido com um colega qualquer, deve existir indicações e 
reconhecimento da autoria original (veja, por exemplo, a comunidade de open source). 
 
Procedimentos a serem adotados: 
 
- Quando o professor detectar que trabalhos de alunos estão iguais, integralmente ou parcialmente, 
com pequenas alterações ou com grandes alterações, e nenhum dos alunos faz a citação apropriada 
ao autor original do trabalho ou partes dele, todos os alunos envolvidos receberam a nota zero no 
trabalho, seja o autor original, seja o plagiador. Então, antes de entregar seu trabalho a algum 
colega, comunique formalmente o professor ou exija de seu colega que dê crédito a você. Melhor 
ainda, não entregue seu trabalho a nenhum colega, auxilie-o tirando dúvidas e explicando o 
conteúdo, colaborando com seu aprendizado, mas não entregue nada pronto. 
 



- Quando você encontrar algo na Internet ou em algum livro com algum texto, código ou idéia que 
irá usar no seu trabalho, anote a fonte desta informação e cite de maneira apropriada no seu 
trabalho. Se for um trecho de código, indique no seu código onde usou e comente no seu relatório 
sobre o uso; se for um texto, cite no seu relatório da maneira apropriada. Mas, atenção, verifique 
nos objetivos de aprendizado do trabalho se o uso desta fonte implica em não cumprir os objetivos 
propostos (exemplo, usar algo pronto quando os objetivos colocam que você deveria fazer). Em 
caso de dúvida, sempre pergunte ao professor como proceder. Se mesmo assim você optar por usar 
esta fonte de informação, não deixe de citá-la e, embora o professor não possa considerar, 
totalmente ou parcialmente, para fins de avaliação parte do trabalho, se o restante do trabalho foi 
desenvolvido por você, as demais partes serão consideradas na avaliação. 
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