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Já ouviram falar em plágio?



Caso Tony Carreira

• http://www.sabado.pt/portugal/detalhe/mini
sterio-publico-acusa-tony-carreira-de-onze-
crimes-de-plagio

http://www.sabado.pt/portugal/detalhe/ministerio-publico-acusa-tony-carreira-de-onze-crimes-de-plagio


PLÁGIO ACADÉMICO



“Professora, se indicar o autor não é
plágio, pois não?”

• Plágio

• Citação

• Referenciação



Citar

• Por vezes um autor dá uma definição tão boa, 
descreve as coisas de uma forma tão icónica, tem 
um pensamento tão “fora da caixa” que não é
possível melhorar esta forma de dizer. Nessa
altura, citamos um autor: 
– “Physics is like sex: sure, it may give some practical 

results, but that's not why we do it.” (Richard 
Feynman, ano, pp. X)

• Serve para:
– Descrever, exemplificar e criar uma espécie de 

“intervalo” na voz de quem está a escrever.



Referenciar

• É a utilização de ideias, resultados e opiniões de 
outras pessoas no texto escrito pelas palavras do 
autor do mesmo
– A Física tem sido comparada a várias atividades

incluindo sexo (Feynman, sd)

• Serve para:
– Demonstrar que se fez pesquisa e que se está a par do 

estado da arte
– Proteger opiniões pessoais do/a autor/a: “não sou eu

que digo, é o Feynman, num artigo de 1972” 
(suponham)



QUAL A DIFERENÇA ENTRE 
REFERENCIAÇÃO E CITAÇÃO?



Plagiar

• É assumir a autoria de algo que não fomos nós que
fizemos.
– É que para nós a Física é como o sexo: claro que produz

resultados práticos, mas não é por isso que o fazemos. 

• Considera-se plágio:
– Tudo o que inclui o chamado “copy-paste”

• Da internet (blogs, wikipedia, etc)
• Trabalhos científicos
• Trabalhos de anos anteriores
• Trabalhos de outros colegas/instituições

– Citações disfarçadas de Referenciações
– Traduções de documentos que depois se usam como se 

fosse do/a próprio autor/a



O que avaliamos num trabalho?

• Muitas citações de seguida sim ou não?

• Porque é que o plágio não é aceitável, quando já
alguém fez o trabalho que nos estão a pedir, 
Professora?...
– Bom, porque… aprendizagem!

• E o que é isso de aprendizagem?
– Implica a aquisição de conhecimentos que se articulam entre si e com 

conhecimentos prévios 

– O mesmo conteúdo é aprendido e compreendido de forma distinta por 
diferentes pessoas 

– É a razão pela qual estão a despender o vosso tempor dinheiro a 
frequentar um curso no ensino superior: para quando vos perguntarem 
porque é que algo não está a funcionar numa empresa, serem capazes 
de explicar o porquê e como se resolve (por exemplo).



Consequências legais

• Regulamento de Avaliação do ISEP

– Cap II, artigo 16.º,

• A fraude académica revela um comportamento moral e 
eticamente reprovável por parte de quem o pratica, 
incluindo situações de cópia ou plágio em elementos de 
avaliação. Em situações de detecção de fraude aplicam-
se as disposições constantes no Regulamento
disciplinar dos estudantes do Instituto Politécnico do 
Porto. 



Consequências legais

• Regulamento disciplinar dos estudantes do 
Instituto Politécnico do Porto 
– Cap II, artigo 3.º: Os estudantes devem:

• j) Abster-se de recorrer a processos fraudulentos, tais
como: 

• 1 — A cábula;
2—A cópia ou o plágio;
3 — Obtenção fraudulenta de enunciados;
4 — Substituição fraudulenta de respostas;
5 — Uso de material ou equipamento não autorizados durante a 
prova de avaliação;



Consequências legais

• Regulamento disciplinar dos estudantes do 
Instituto Politécnico do Porto 
– Cap III, artigo 6.º,

• 1 — As sanções aplicáveis às infrações disciplinares
cometidas pelos estudantes são as seguintes: 

• a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de atividades escolares;
d) Suspensão da avaliação escolar durante um ano letivo;
e) Interdição da frequência do IPP e suas unidades de 
ensino, de 

• investigação ou de prestação de serviços, até 5 anos letivos; 
• 2 — As sanções aplicadas são, sempre, registadas no 

processo individual do estudante. 



Em suma

O que o/a leitor/a vê O que significa

Referência + aspas A passagem é a informação de outra
pessoa nas palavras exatas da mesma

Referência + SEM aspas A passagem é a informação de outra
pessoa expressa pelas palavras do/a 
autor/a do texto (e.g. paráfrases ou
sumério de informação)

SEM referência + SEM 
aspas

A passagem é ideia/interpretação do/a 
autor/a, expressa pelas suas próprias
palavras

Adaptado de http://writing.umn.edu/sws/assets/pdf/plagpres.pdf

http://writing.umn.edu/sws/assets/pdf/plagpres.pdf
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Mais ideias

• 10 tipos de plágio...

http://turnitin.com/assets/en_us/media/plagiarism_spectrum.php

http://turnitin.com/assets/en_us/media/plagiarism_spectrum.php

