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O QUE É PLÁGIO 
 
 
Definição: Segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss “Apresentação feita 
por alguém, como de sua própria autoria, de trabalho, obra intelectual 
etc. produzido por outrem.” 
 
Segundo Renk (2004, p. 143): “Tomar como seu, no todo ou em parte, o 
trabalho de outrem, sem mencionar ou citar a fonte.” 
 
As produções científicas: 
 
O que é publicado não é de domínio público. Mesmo que veio a público 
pertence a alguém. Uma publicação representa: suor, investimento, 
esforço e responsabilidade pelo que é dito. O que é publicado: tem 
autoria, representa um capital e uma propriedade intelectual. 
 
O aluno universitário. 
 
Ao realizar trabalhos acadêmicos, sejam eles resumos, resenhas, projetos 
de pesquisa ou TCC, devem ser realizados pelo próprio aluno, e quando 
necessitar das opiniões de outros autores, que o faça através de citações. 
Segundo Renk (2004, p. 143), o que se espera do universitário é a lisura 
acadêmica e atitude investigativa. A lisura acadêmica consiste na 
seriedade e no reconhecimento da autoria de produção científica, técnica, 
artística elaborada por outrem.  
A atitude investigativa compreende: saber como estudar, como recorrer 
ao conhecimento já acumulado, respeitar a autoria. Reconhecer as fontes 
nas quais “ bebeu” seu mérito. 
Ao realizar um TCC o aluno deve demonstrar que é capaz de escrever 
sobre um tema, com base em autores consagrados em sua  área de 
estudo. No entanto, o que tem se observado, são trabalhos copiados na 
íntegra da internet. Além de demonstrar pouco caso com o curso, o aluno 
também pode ser punido, pois plágio é crime previsto em lei. 
Tirar trecho de obras ou parte de texto sem divulgar nome do autor é 
considerado plágio. Essa prática é crime, mas dificilmente acaba em 
processo penal. Quando o aluno empresta palavras de outros autores, 
deve fazê-lo através de citações. As regras para citações são claras e já 
foram vistas em sala de aula. 
As faculdades geralmente punem os alunos que são pegos copiando 
trabalhos da internet com advertências, suspensão e em último caso 
expulsão se o aluno for reincidente no problema.  
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Todos os alunos sabem que copiar trabalhos da internet ou de outro lugar 
não é certo, mas apostam que nunca serão pegos ou punidos pela prática 
e persistem no erro. 
Um TCC é um trabalho difícil, principalmente aqueles que não têm o 
hábito de leitura, porém é obrigatório e o certificado de conclusão do 
curso depende da aprovação do TCC. 
Não se admite a cópia de trabalhos e a comercialização dos mesmos. 
Verificar no site a informação Nº 1.049/2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


