Plágio acadêmico: Orientação para prevenção.
Definição: o plágio acadêmico é uma FRAUDE AUTORAL no processo de elaboração e apresentação de
trabalhos escritos que são requeridos nas atividades disciplinares (redações, exercícios, resenhas, etc.) e
do curso (TCC, dissertação, artigo, etc.). Acontece quando a fonte original utilizada não é informada de
acordo com as diretrizes ou regras acadêmicas.
Como ocorre: o plágio pode acontecer por má fé, caso por exemplo de quando trabalhos são comprados
ou cedidos por outras pessoas mas são entregues como se tivessem sido feitos pelo próprio aluno.
Também ocorre quando textos são reproduzidos literalmente ou ideias alheias são apresentadas com as
próprias palavras do redator sem que as fontes consultadas tenham sido devidamente reconhecidas.
Devido ao desconhecimento das regras de referência e citação das fontes consultadas, o plágio também
pode acontecer acidentalmente. Para que não aconteça de forma intencional ou acidental é importante
que cada estudante informe-se, aprenda e aplique as normas acadêmicas de reconhecimento das fontes
utilizadas em seus trabalhos.
Como evitar: todo conteúdo utilizado em atividades acadêmicas que é proveniente de alguma fonte seja
ela, eletrônica, impressa, audiovisual ou apresentada por especialista, se não é caracterizada como
conhecimento comum, precisa ter a sua procedência identificada (referenciada) e sua utilização (citação)
precisa ser adequadamente indicada de acordo com as normas adotadas na FECAP as quais seguem as
diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Capacitação e orientação: nas aulas de Metodologia Científica, Técnicas de Pesquisa ou qualquer outra
relacionada à pesquisa científica o estudante receberá as informações detalhadas e o treinamento
necessário para aprimorar a técnica de escrita científica original. Contudo, enquanto tais disciplinas não
forem regularmente cursadas devido a organização das grades curriculares dos cursos, recomenda-se que
seja consultado o Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos e Referências Bibliográficas
disponível no seguinte link:
http://biblioteca.fecap.br/wp-content/uploads/2012/09/manual_trabalhos_academicos.pdf
Punições: de acordo com o Código de Ética da FECAP a prática de plágio em qualquer trabalho
acadêmico poderá ser punida com a REPROVAÇÃO dos envolvidos na disciplina à qual o trabalho
pertence.
Mais informações: visite o website www.plágio.net.br ou consulte o livro “Autoria e Plágio: um Guia para
Estudantes, Professores, Pesquisadores e Editores”, elaborado pelo Prof. Marcelo Krokoscz, publicado
pela Editora Atlas. Além disso, na página eletrônica da biblioteca da FECAP, no botão Plágio Acadêmico
podem ser obtidos outros esclarecimentos sobre o assunto.

