INTEGRIDADE

ACADÊMICA

APROVEITE SUA VIDA
UNIVERSITÁRIA SEM IRREGULARIDADES
CENTRO TECNOLÓGICO

APRESENTAÇÃO
Produzir trabalhos acadêmicos não é tarefa fácil. Para que
projetos universitários tenham qualidade, é necessário que
novas ideias sejam apresentadas a partir da seleção,
organização, comparação e análise de fontes de informação.
O processo pode ser difícil, mas a Universidade Positivo dá
a você o apoio necessário para esse aprendizado.

Pensando nisso, a UP organizou esta cartilha para
esclarecer as principais dúvidas sobre produção
intelectual e desenvolvimento de atividades
acadêmicas, conforme a Política de Integridade da
instituição. Afinal, a universidade tem compromisso com
a formação de cidadãos pautada por valores éticos, não
compactuando com nenhum tipo de fraude acadêmica.

A UP BUSCA
ORIENTÁ-LO
PARA QUE:
Você saiba quando e como citar fontes;
Sua conduta seja sempre íntegra;
Você não cometa irregularidades acadêmicas;
Você saiba interpretar informações para criar
suas próprias ideias.

O QUE É I N T EG RI DA D E A C A D ÊM I C A ?
Ter atitudes correspondentes aos valores da UP
(Saber, Ética, Trabalho e Progresso);
Manter uma relação de confiança e respeito com colegas,
professores e colaboradores;
Ser honesto em todas as atividades acadêmicas: durante a
prática de estágio, ao realizar avaliações, no
desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, na condução de
pesquisa científica etc.

PLÁGIO É CRIME,
E A UP
FISCALIZA!
O QUE É PLÁGI O?

Utilização de textos, conceitos ou ideias (dispostos em
livros e artigos, por exemplo, impressos ou on-line) de
outro autor sem a atribuição de fonte;
Violação de direitos autorais, com implicações cíveis e
penais.

TIPOS DE PLÁGIO

Plágio não é apenas a cópia fiel de um
texto sem citação de fonte. Conheça
alguns tipos de plágio:
Plágio integral: cópia completa e fiel da
obra original, sem atribuição de créditos;
Plágio parcial: costura de frases e ideias
sem menção à obra original;
Plágio conceitual: articulação de ideias
de outros autores com as próprias
palavras, mas sem atribuição de créditos.

OBRAS PROTEGIDAS
São obras intelectuais protegidas por lei. “As criações do
espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em
qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que
se invente no futuro”, conforme legislação (art. 7º, Lei
9.610/98). Exemplos de obras intelectuais: filmes, pinturas,
ilustrações, desenhos, mapas, músicas, fotografias,
softwares, projetos e esboços concernentes à arquitetura,
livros, artigos e conteúdo de páginas de internet.
É proibida a reprodução de obra intelectual sem
permissão do autor;
É permitida a livre manipulação, distribuição,
compartilhamento e replicação de conteúdos com licença
(com a devida referenciação);
Mesmo que a obra ou ideia, inclusive de internet, não seja
protegida por lei, é necessário referenciá-la;
Também são protegidas as patentes (invenção e modelo de
utilidade), o desenho industrial e as marcas (art. 2º, Lei
9.279/96, que disciplina a propriedade industrial).

COMO EVITAR O PLÁGIO?
Construa suas próprias ideias a partir de teorias de
diferentes autores;
Referencie sempre conceitos e trechos retirados de obras alheias;

Coloque ideias extremamente relevantes em citação direta;
Ao publicar uma atividade no Blackboard, verifique se a
ferramenta SafeAssign identificou trechos plagiados. Essa
ferramenta é habilitada pelo professor no momento de
criação das entregas de exercício.

Q U AIS S ÃO A S C ON SEQUÊN C I A S DA
PR ÁTI C A D E PL ÁG I O E DE QUA LQUER
O U TR A F OR M A D E F RA UDE AC A DÊMI C A ?

O caso será encaminhado para o professor da disciplina e para
o coordenador do curso;
Compete a eles a decisão sobre as medidas acadêmicas a
serem adotadas (atribuição de nota zero na atividade,
reprovação na disciplina etc.), considerando as particularidades
de cada caso;
A Comissão Permanente de Apuração Disciplinar (CPAD)
poderá ser acionada para a apuração de infração disciplinar;
Existe a possibilidade de aplicação de sanção, conforme Código
Disciplinar Interno, após a conclusão de processo
administrativo disciplinar;
Como a prática de plágio configura crime contra o direito
autoral (art. 184 do Código Penal), o autor lesado poderá
acionar judicialmente a pessoa que cometeu plágio.

PARA ATITUDES ÍNTEGRAS E TRABALHOS
ACADÊMICOS COM QUALIDADE

A Universidade Positivo articula uma série de medidas com o
objetivo de zelar pela integridade acadêmica e apoiar os alunos
no desenvolvimento de atividades. As principais delas são:
Orientação de professores com
conhecimentos em metodologia
de trabalhos acadêmicos;
Produção e divulgação de
materiais sobre direitos autorais,
plágio e suas implicações;

Produção e divulgação de materiais sobre metodologia de
pesquisa e normativas sobre referências bibliográficas;
Disponibilização de ferramenta inteligente dentro do
Blackboard, que detecta trechos plagiados em trabalhos
acadêmicos;
Aplicação de procedimento disciplinar interno para a apuração
de casos de improbidade acadêmica;
Exigência de declaração de autoria para alunos de
Pós-Graduação no momento do depósito das teses, dissertações
e TCCs;
Manutenção do Comitê de Integridade Acadêmica, com funções
consultivas e de assessoria.

COMITÊ DE
INTEGRIDADE ACADÊMICA
O Comitê de Integridade Acadêmica da UP é composto por
representantes da Pró-Reitoria Acadêmica, da Pós-Graduação
Stricto Sensu, da Biblioteca e de cada um dos núcleos
acadêmicos da UP;
Qualquer pessoa interessada (aluno, docente e coordenador de
curso, por exemplo) pode acionar o Comitê de Integridade
Acadêmica e submeter casos para análise.

D Ú VIDA S
Estou com dúvidas sobre como referenciar uma fonte.
A quem eu recorro?
Procure seu orientador, professores e coordenadores ou a
Biblioteca da UP.
Onde eu encontro as normas sobre citação e
referência?
No site da Biblioteca! Acesse up.edu.br/biblioteca e clique
no item “Normas para apresentação de trabalhos
acadêmicos”.
Estou perdido em meio a tantas fontes.
O que devo fazer?
Procure seu orientador para saber quais são as obras e
autores mais representativos. Selecione somente os
materiais bibliográficos necessários para responder às
perguntas-problemas de sua pesquisa.

O U TR A S I N F OR M AÇ ÕES
Seu orientador, professores e coordenadores estão aqui para
ajudá-lo.
Converse com eles quando necessário.
A Biblioteca está à sua disposição! Acesse o site
up.edu.br/biblioteca ou vá pessoalmente conversar
sobre suas dúvidas!
Acesse a página up.edu.br/integridade-academica, que
concentra as informações mais importantes sobre o
assunto.

