
Tipos de conteúdo
não original O que os professores podem fazer?Por que isso ocorre?

Os alunos produzem trabalhos originais 
quando sentem que suas ideias são 
apoiadas e aprendem o que significa 
desenvolver um trabalho com integridade. 

Pensamento Original O pensamento original é uma habilidade elaborada, 
que os professores ajudam a cultivar por meio de oportunidades 
consistentes e contínuas de aprendizado e crescimento. 
Habilidades de pensamento original são essenciais para 
o sucesso acadêmico e apoiam o aluno para a vida, seja 
em suas jornadas pessoais ou profissionais.

Os alunos podem produzir trabalhos 
com essas formas de plágio quando não 
conhecem os conceitos básicos 
de integridade acadêmica. 

Plágio Inadvertido
Cópia Entre Estudantes
Paráfrase Sem Atribuição 
Plágio Copia e Cola

Os professores podem incorporar instruções diretas sobre citação, 
paráfrase e colaboração apropriada nos planos de aula, para 
aumentar a consciência da integridade acadêmica e reduzir 
a incidência de má conduta acadêmica. 
Os professores também podem adotar uma ferramenta 
de verificação de similaridade de texto para ajudar a reforçar o 
desenvolvimento das habilidades de escrita original dos alunos.

Os alunos podem recorrer a estas 
formas de plágio quando não têm 
habilidades avançadas de escrita, 
ou estão sob pressão.

Plágio de Código 
Autoplágio
Plágio de Fonte
Plágio Mosaico

Os professores podem fornecer definições mais detalhadas 
das diferentes formas de plágio para que os alunos entendam 
que, mesmo que sejam suas próprias palavras, suas próprias 
pesquisas, seu próprio conjunto de ideias, se não forem citadas 
corretamente, ainda contam como plágio. 
Os educadores podem adotar uma ferramenta de integridade 
acadêmica holística que não apenas verifica a similaridade
do texto, mas também aborda o plágio mosaico e de código.

Os alunos podem se envolver 
propositalmente nessas formas de má 
conduta quando não têm conhecimento 
de questões éticas, ou motivação 
intrínseca.

Modi�cação Manual
do Texto
Software Para Modi�cação
de Textos
Plágio de Dados
Compra e Venda 
de Trabalhos

Os professores podem incorporar instruções explícitas sobre 
essas formas mais deliberadas de má conduta acadêmica para 
aumentar a conscientização dos alunos e tornar conhecida 
a vigilância do docente em torno da integridade acadêmica. 
Os professores podem adotar um novo padrão em soluções 
de integridade acadêmica que aborda tanto similaridade, como 
modificação de texto e fraude acadêmica.

Quando alguém envia 
tarefas que são de sua 
própria autoria, compostas 
de ideias originais, 
baseadas em fontes 
atribuídas.

Pensamento
Original

Copiar e colar 
conteúdo sem a 
atribuição adequada.

Plágio 
Copia e Cola

Copiar ou adaptar 
o código-fonte sem 
permissão e atribuição 
ao criador original.

Plágio 
de Código 

Plágio 
de Fonte
Fornecer informações 
imprecisas ou 
incompletas sobre 
fontes que não podem 
ser encontradas.

Esquecer de citar ou 
de citar adequadamente 
uma fonte, ou paráfrase 
não intencional.

Plágio 
Inadvertido

Trabalhar com outros 
alunos em uma tarefa 
destinada à avaliação 
individual.

Cópia Entre 
Estudantes

Reformular as ideias 
de uma fonte sem 
a devida atribuição.

Paráfrase Sem 
Atribuição

Autoplágio
Reutilizar um trabalho 
publicado ou submetido 
anteriormente, sem 
a devida atribuição.

Plágio 
Mosaico
Agrupar frases e textos 
de várias fontes em seu 
próprio trabalho, ajustando 
as sentenças sem aspas 
ou atribuição.

Modi�cação 
Manual do Texto
Manipulação de texto 
com a intenção de driblar 
o software 
de detecção de plágio.

Software para 
Modi�cação de Textos
Utilizar conteúdo escrito 
por outro autor e adaptá-lo 
com apoio de softwares que 
traduzem e parafraseiam, 
alterando a ordem do texto 
ou substituindo palavras 
por sinônimos, para driblar 
a detecção de plágio.

Plágio 
de Dados
Falsificar, fabricar dados
ou apropriar-se indevidamente 
do trabalho de outra pessoa, 
colocando em risco a 
reputação de um pesquisador, 
instituição ou editor.

Compra e Venda 
de Trabalhos
Envolver um terceiro, 
geralmente mediante 
pagamento, para 
concluir uma tarefa 
e então apresentá-la 
como trabalho 
original.
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GUIA DO INSTRUTOR

Tipos de trabalho não originais
mais frequentes
Conheça os 12 exemplos mais comuns na criação de conteúdo não original. 
Ter familiaridade com as formas tradicionais de plágio e as tendências de má conduta 
auxilia os alunos a desenvolverem habilidades de pensamento original e se esforçarem 
para realizar a melhor versão de seus trabalhos, ensaios ou testes.

Estratégias pedagógicas e intervenções tecnológicas que 
o professor pode usar para manter a originalidade em sala de aula.


