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QUANDO TENHO UM TRABALHO 
PARA FAZER, É PRECISO… 
Saber onde localizar a informação 

Saber pesquisar de forma eficaz (estratégias de pesquisa) 

Saber usar a informação de forma ética (evitar o plágio e saber citar) 

Saber apresentar o trabalho (por escrito, oralmente) 

  



TÓPICOS 

O que é o plágio? 

Que formas pode assumir? 

Como se deteta o plágio? 

Como se usa a informação de forma ética? 
Exemplos de usos éticos da informação 

Integração de fontes bibliográficas  

Exemplo de norma bibliográfica 



PLÁGIO: O QUE É? 
 Utilizar uma ideia de outra pessoa sem referenciar a fonte de 
onde essa informação foi retirada (texto, fotografia, gráfico, 
imagem, obra audiovisual, etc.)  

 Independentemente de ser um autor que tem um trabalho 
publicado, outro estudante, um site cuja autoria não está 
identificada de forma clara ou qualquer outra pessoa 

 Não referenciar uma fonte equivale a “roubar” o trabalho a 
outra pessoa 

 É considerado inaceitável em todas as situações académicas, 
seja cometido de forma intencional, seja de forma não 
intencional 
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Desonestidade académica 



PLÁGIO: O QUE É? 
  

 Estamos a falar de violação dos direitos de autor referentes: 

Direitos morais – ser reconhecido como o autor da obra (literária, 
artística, científica) 

Direitos patrimoniais – produção, publicação, venda da obra 
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Mais informação em Código do direito de autor e dos direitos conexos 
https://www.spautores.pt/assets_live/165/codigododireitodeautorcdadclei162008.pdf  

Creative 
commons 

https://www.spautores.pt/assets_live/165/codigododireitodeautorcdadclei162008.pdf


FORMAS DE PLÁGIO 
  

Copiar palavra por palavra (se tiver necessidade de usar as 
palavras exatas, deve recorrer a aspas) 

Copiar de várias fontes (pode perder o rasto às fontes se não for 
referenciando e acabar por não saber onde está a fronteira entre as 
suas palavras e as dos outros autores) 

Uso inadequado de citações indiretas (ainda que esteja a dizer o 
mesmo por palavras suas, é preciso dar crédito ao autor na mesma) 

Comprar 1 trabalho a partir de 1 site comercial 

Usar 1 trabalho de 1 colega e apresentá-lo como se fosse seu  
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PLÁGIO: ALGUNS EXEMPLOS…. 
Presidente da Hungria acusado de plágio (2012) – retirado o título 
de doutor 

https://www.dn.pt/globo/europa/interior/presidente-da-hungria-acusado-de-plagio-2392016.html  

Ministra alemã da Educação – retirado o título de doutora (2013) 
https://expresso.pt/internacional/ministra-alema-demite-se-apos-acusacoes-de-plagio=f786062  

Shakira que copia uma música de um outro cantor (2014) – 
condenada a pagar uma indemnização à produtora Mayimba Music 

https://cidadeverde.com/playlist/61544/juiz-condena-shakira-por-copiar-musica-loca-de-outro-artista  

Diogo Piçarra acusado de plagiar cântico da Igreja IURD (2018) 

https://www.dn.pt/artes/nao-e-um-plagio-e-igual-vitorino-dameida-reage-a-musica-de-diogo-picarra-
9145899.html  

Professora da Universidade do Porto acusada de plágio de 5 artigos 
científicos (26 nov 2019) 

https://observador.pt/2019/11/26/professora-universitaria-acusada-de-plagio-pelo-menos-5-artigos-retirados/  
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COMO SE DETETA? 

Softwares de deteção de plágio 

 

Plag https://www.plag.pt/ (livre) 

Plagiarism combat https://www.plagiarismcombat.com/ (livre) 

Safe Assign https://safeassign.blackboard.com/ (disponível para Blackboard) 

Duplichecker https://www.duplichecker.com/ (livre) 

Urkund https://www.urkund.com/ (pago) 

 

Turnitin  http://turnitin.com/static/index.html (pago) 

Writecheck https://www.writecheck.com/static/home.html (pago) 

Ithenticate http://www.ithenticate.com/ (pago) 

  

Google……….. 
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 Como se usa a informação de 
forma ética? 



ESTRATÉGIAS PARA EVITAR O 
PLÁGIO 

 

Manter o foco na aprendizagem (encarar o trabalho escolar enquanto 
processo e não enquanto produto)  

Utilizar apenas fontes fidedignas (saber quem está por detrás da fonte 
bibliográfica: quem é o autor da informação?) 

Perguntar ao professor qual é a norma bibliográfica a usar (NP 405, APA, 
Estilo IEEE….) 

Saber justificar a escolha de determinado texto e por que se encaixa no 
tema a estudar 
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USO ÉTICO: EXEMPLO 
 Madonna pede autorização aos ABBA (2005) para usar trechos da 
música “Gimme, Gimme, Gime” doa ABBA na música “Hung Up” 

  

 

  

 

  

  

  

  

https://www.bbc.com/portuguese/cultura/story/2005/10/051018_madonnaba.shtml 
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http://tinyurl.com/np85jz7 

https://tinyurl.com/y3tdmvmp https://tinyurl.com/yyxysrqu 



CREATIVE COMMONS 

Partilhar informação de forma ética sem pedir autorização ao autor? É possível, se 
usarmos as licenças creative commons 

 O objetivo é usar as potencialidades e facilidades da Internet para colaborar 
com outros autores 

 Partilhar o seu trabalho sem intermediários (editoras, por exemplo) 

 Servem para autorizar alguns usos da obra de determinado autor 

 O símbolo usado é CC que significa “alguns direitos reservados” sendo 
complementar ao símbolo C que significa “todos os direitos reservados” 

 Permite manter os direitos de autor, uma vez que todas as licenças englobam a 
obrigação de citar o autor original da obra  
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http://creativecommons.org/culture   

http://creativecommons.org/culture


QUEM AS USA? 
  

  

Flickr 

Google 

Wikipedia 

Youtube 

Public Library of Science (Plos), BioMed central, Nature 

MIT OpenCourseWare, MIT Libraries 

Os repositórios das universidades (RUN; RCAAP, OpenDOAR) 
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USAR O TRABALHO DE OUTREM 

Mas como????? 

14 



QUANDO SE DEVE RESUMIR? 

 Quando precisa de dar aos leitores uma versão 
condensada de um ponto de vista de um autor 

 

 O tamanho do resumo vai depender da 
complexidade do texto em si e do grau de detalhe 
que pretende dar ao leitor 
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Antes de recorrer a esta técnica, pergunte a si próprio: “ o que é que o meu leitor 
precisa de saber sobre esta fonte para perceber o meu argumento principal?” 



QUANDO SE DEVE PARAFRASEAR? 

 Quando precisa de dar o mesmo detalhe da fonte original; 
neste caso, estamos a reproduzir por palavras nossas a ideia 
do autor 

 A paráfrase tem mais ou menos o mesmo tamanho que a 
fonte original ≠ resumo que é sempre mais pequeno que o 
texto original 

Sempre que se usa uma parte de uma fonte (seja para 
evidenciar algo, seja como informação de fundo, seja um 
contra-argumento), é necessário decidir se é melhor 
parafraseá-la ou se é melhor usar uma citação direta.  
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Deve optar por fazer uma paráfrase, a não ser que tenha uma boa 
razão para usar uma citação direta 



QUANDO SE DEVE USAR UMA CITAÇÃO 
DIRETA? 

  

 Quando é importante que o leitor veja a linguagem usada 
pelo autor original  
quando há um risco de perder a essência das ideias do autor ao 
traduzir o texto/interpretar as ideias 

17 



É preciso Não é preciso 

Palavras exatas de um autor Conhecimento comum (factos/datas que 
se podem encontrar em várias fontes) 

Quando se faz uma paráfrase ou um 
resumo das ideias de um autor 
 

A análise ou crítica feita às ideias dos 
diferentes autores 
 

Quando se usa um mapa, um gráfico, uma 
foto (independentemente do suporte) 
 

Na introdução, na conclusão, no abstract 
 

A ideia de alguém ainda que expressa por 
palavras nossas  
 

QUANDO SE DEVE CITAR? 



NORMAS BIBLIOGRÁFICAS 
Existem várias normas bibliográficas, embora os elementos 
essenciais que as constituem sejam os mesmos: 

nome do autor 

data da publicação 

título 

nº da edição 

local da publicação 

editora 

volume 

páginas da obra ou páginas relativas à publicação 
referenciada 

 

É comum cada área cientifica possuir o seu estilo próprio de 
apresentar as referências bibliográficas 
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Que estilo usar? 

Norma/Estilo Área Endereço 

NP 405 (IPQ) 
(as citações podem ser numéricas, autor-
data ou colocadas em nota) 

Informação e Documentação, 
Educação, etc. 

http://www.ipq.pt 
 
 

APA (American Psychological Association) 
Sistema autor-data 

Psicologia, Antropologia, História, 
Ciências políticas 

http://www.apastyle.org/ 
 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) 
Sistema numérico  

Engenharias https://www.ieee.org/documents/stylemanual.pdf 

Harvard Este sistema representa os estilos 
que definem as citações em texto como 
autor-data (como é o caso da APA e 
Chicago) 

Ciências Sociais http://www.harvard.edu/ 
 

ACS (American Chemical Society) Sistema 
numérico 

Química, Física, Engª Materiais http://pubs.acs.org/ 
 

ACM (Association for Computing 
Machinery) 
Sistema de citação misto (autor-data e 
numérico) 

Computação, Programação, 
Computação aplicada, Design 
Web, Tecnologias da informação 
e da educação, Gestão da 
informação, etc. 

http://www.acm.org/ 
 

http://www.ipq.pt/
http://www.apastyle.org/
https://www.ieee.org/documents/stylemanual.pdf
http://www.harvard.edu/
http://pubs.acs.org/
http://www.acm.org/


 As referências Bibliográficas: 
 Sustentam as ideias 

 Ilustram um pensamento 

 Comprovam a veracidade da informação 

 Permite ao leitor de determinado trabalho identificar de forma inequívoca as 
fontes a que o autor recorreu como  suporte do mesmo 

 

 O conjunto destas referências = bibliografia 

  

 Se não as apontar, estou a fazer plágio = tomar como minhas, as 
palavras de outro! 
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