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INTEGRIDADE
NA PESQUISA
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Instrução Normativa - Comissão Central de Pós-

Graduação - CCPG Nº 3/2021

Sobre as boas práticas de pesquisa na Unicamp

Más-condutas científicas

Como evitar o plágio 

Sobre as citações

Como a Biblioteca pode te ajudar

Conhecendo o Turnitin



HISTÓRICO

Busca da excelência nos trabalhos acadêmicos

Retorno dos investimentos públicos refletidos em

trabalhos de qualidade para a sociedade

Exigência das agências de fomento

Criação de comitês de ética  e políticas de integridade

em pesquisa

Construção de uma cultura de boas práticas
de pesquisa

Conduta ética em todas as atividades científicas e

promoção de boas práticas e integridade em pesquisa

Respeito à propriedade intelectual

Prevenção do plágio e respeito aos direitos autorais



INSTRUÇÃO NORMATIVA CCPG Nº 3/2021

Torna-se obrigatória a apresentação do

Relatório de Verificação de Escrita Original

para a defesa dos trabalhos de dissertações,

de teses e de TCCs de cursos lato sensu e

residências dos alunos, a partir de 01 de

dezembro de 2021.

A Instrução Normativa da Comissão Central de Pós-Graduação - CCPG

Nº 3/2021 determina que:



Para isso, o  Sistema de Bibliotecas da Unicamp disponibiliza o software

Turnitin.

Ele auxilia na verificação de originalidade e prevenção

de plágio, e gera um relatório de similaridade em

apenas alguns minutos.

E onde conseguir o Relatório de Verificação de Escrita Original?

Falaremos mais sobre o software ao longo desta

apresentação.



SOBRE AS BOAS
PRÁTICAS DE PESQUISA
NA UNICAMP



O QUE SÃO BOAS PRÁTICAS DE PESQUISA?

Práticas adotadas em pesquisa científica para garantir o

respeito aos pressupostos do método científico em suas

diversas áreas, aumentando a confiabilidade dos

resultados da pesquisa e o respeito aos cientistas e

instituições de pesquisa científica (UNICAMP, 2020).



PILARES DAS BOAS PRÁTICAS DE PESQUISA

Educação Investigação e sanção
justa e rigorosa

Prevenção

 (FAPESP, 2014)



Instrução Normativa
CPG/IE n° 03/2021

Define normas e procedimentos

para verificação de similaridades

em dissertações, teses e TCCs de

cursos lato Sensu nos Programas

de Pós-Graduação do Instituto

de Economia.

Deliberação CONSU-A-
049/2020, de 06/10/2020

Institui a Política Institucional de

Boas Práticas e Integridade em

Pesquisa da Universidade

Estadual de Campinas e a cria a

Comissão de Integridade em

Pesquisa (CIP).

Deliberação CONSU-A-
050/2020, de 06/10/2020

Institui a Política Institucional

de Acesso Aberto à Produção

Intelectual e Científica da

Universidade Estadual de

Campinas e estabelece os

repositórios oficiais de depósito

das produções.

Documentos importantes

E onde localizar estes documentos?

https://www.eco.unicamp.br/images/posgraduacao/Legisla%C3%A7%C3%A3o/03_2021_Instru%C3%A7%C3%A3o_Normativa_Plagio.pdf
https://www.pg.unicamp.br/norma/23868/0
https://www.pg.unicamp.br/norma/23869/0


Boas práticas em pesquisa (comissões, políticas e

conteúdos relacionados).

Comissão de Integridade em Pesquisa.

Gestão de dados de pesquisa.

Site da Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP):

Site da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG):

Documentos importantes (portarias, resoluções,

informações, deliberações).

Normas para elaboração dos trabalhos

acadêmicos.

Site da Pós-Graduação do IE:

Resoluções da Comissão de Pós-Graduação.

Site da Bibioteca do IE e do SBU

Manuais/tutoriais sobre Turnitin, etc.

https://www.prp.unicamp.br/pt-br/cip
https://www.prp.unicamp.br/pt-br/boas-praticas-em-pesquisa
http://www3.prpg.gr.unicamp.br/sites/site1/
https://www.eco.unicamp.br/resolucao-cpg-iepos
https://www.eco.unicamp.br/biblioteca/index.php/servicos/turnitin


SOBRE AS MÁS
CONDUTAS CIENTÍFICAS



Entende-se por má conduta científica toda conduta de um
pesquisador que, por intenção ou negligência, transgrida

os valores e princípios que definem a integridade ética da
pesquisa científica e das relações entre pesquisadores tal
como os formulados neste código. A má conduta científica
não se confunde com o erro científico cometido de boa fé

nem com divergências honestas em matéria científica.

(FAPESP, 2014, p.  31) -  Código de boas práticas científicas.



AS MÁS CONDUTAS
GRAVES MAIS TÍPICAS
E FREQUENTES EM
PESQUISA:

"A fabricação, ou afirmação de que foram obtidos ou conduzidos

dados, procedimentos ou resultados que realmente não o foram.

A falsificação, ou apresentação de dados, procedimentos ou

resultados de pesquisa de maneira relevantemente modificada,

imprecisa ou incompleta, a ponto de poder interferir na avaliação do

peso científico que realmente conferem às conclusões que deles se

extraem.

O plágio, ou a utilização de ideias ou formulações verbais, orais ou

escritas de outrem sem dar-lhe por elas, expressa e claramente, o

devido crédito, de modo a gerar razoavelmente a percepção de que

sejam ideias ou formulações de autoria própria".

Fonte: FAPESP (2011, p.  25).  Código de boas práticas científicas.



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

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

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

Reformular as ideias 
de uma fonte sem 
a devida atribuição.

Copiar e colar conteúdo 
sem a atribuição
adequada.

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

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

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

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

Manipulação de texto 
com a intenção de 
driblar o software 
de detecção de plágio.

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.

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

Envolver um terceiro, 
geralmente mediante 
pagamento, para 
concluir uma tarefa 
e então apresentá-la 
como trabalho original.

Plágio 
Inadvertido

Cópia Entre 
Estudantes

Paráfrase Sem
Atribuição

Plágio 
Copia e Cola

Plágio 
de Código 

Autoplágio

Plágio 
de Fonte

Plágio 
Mosaico

Modificação
Manual do Texto

Plágio 
de Dados

Compra e Venda
de Trabalhos

Ctrl

www.turnitin.com/pt | ©2020 Turnitin, LLC. Todos os direitos reservados.

Software para
Modificação de Textos

Pensamento
Original

C

Tipos de trabalho não originais mais frequentes



QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS RAZÕES QUE OS ALUNOS CORREM O RISCO DE PLAGIAR?

Desinteresse 

(Tenho mesmo que citar?)

Prazos apertados para

entregar trabalhos

Não saber como fazer

(citações, referências)
Não lembra de onde

tirou o conteúdo

Concorda com as ideias do autor,

mas não dá os devidos crédito

Não entendeu a

importância da citação

Alinhamento de

expectativas

Fonte: HIROKI, Daniela (2021). Turnitin Originality como ferramenta de apoio [vídeo].



O que a legislação fala sobre plágio?

Lei de direito
autoral

"Artigo 33 - Ninguém

pode reproduzir obra que

não pertença ao domínio

público, a pretexto de

anotá-la, comentá-la ou

melhorá-la, sem

permissão do autor".

Código civil

"Artigo 524  - A lei

assegura ao proprietário

o direito de usar, gozar e

dispor de seus bens, e de

reavê-los do poder de

quem quer que,

injustamente, os possua".

Código Penal

"Artigo 299 - Define o

plágio como crime de

falsidade ideológica, em

documentos particulares

ou públicos".

As sanções penais para quem

viola o direito autoral podem

variar de reclusão de três

meses a cinco anos, ou multa.

Fonte: BATISTA, A. P.  et al .  (2021, p.  12).  Para o plágio eu digo não! Guia de boas práticas.



GUIA DE DIREITO AUTORAL

Lei de direito autoral;

Uso de materiais no ensino à distância;

Obras de domínio público;

Licenças Creative Common;

Recursos educacionais abertos.

Em caso de dúvidas sobre a legislação, consulte o Guia

de Direito Autoral elaborado pelo SBU e BCCL, que

contém informações sobre: 

Fonte: SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNICAMP (2020). Guia de direito autoral.

http://www.sbu.unicamp.br/sbu/wp-content/uploads/2020/08/Direito-Autoral-8.pdf


COMO EVITAR
O PLÁGIO?



DICAS

Faça uma leitura crítica das fontes consultadas

e tenha um estilo próprio de escrita.

Utilize o Turnitin ao longo da elaboração do

trabalho.

Esteja atento às normas de citação e

referenciação da ABNT.

Atenção às características da escrita científica.

Tenha uma conscientização ética sobre o tema.

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SERGIPE (2019, p. 12-13). UFS na peleja contra o plágio! 

Conte com o apoio do seu Orientador e da

Biblioteca.



SOBRE AS
CITAÇÕES



O que é citação?
Menção de uma informação extraída de outra fonte.

(ABNT, 2002, p.  1-2)

Onde podem ser localizadas?
As citações podem aparecer no texto e/ou em notas de
rodapé.

Quais são as formas de citação?
As citações podem ser diretas, indiretas ou citação de
citação.



CITAÇÃO DIRETA 

A citação direta pode ser de duas formas:

a)  Até 3 linhas: devem ser inseridas entre “aspas duplas”,  no texto. As aspas
simples são utilizadas para indicar citação dentro de citação.

b)  Com mais de três linhas (citação direta longa):  as citações devem ser
destacadas do texto, com recuo de 4 cm da margem esquerda, em espaço
simples,  com uma letra menor do que a utilizada no texto e sem aspas. Devem
ser precedidas e antecedidas por um (1) espaço de 1,5 entrelinhas.

Fonte: UNISINOS (2015, p. 4). Cartilha sobre plágio acadêmico. 

É a transcrição textual de parte da obra do autor consultado.



EXEMPLOS DE CITAÇÃO DIRETA

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SERGIPE (2019, p.13-14). UFS na peleja contra o plágio! 

Recuo de 4cm da
margem esquerda

Recuo de 4cm da
margem esquerda

citação entre
aspas duplas

citação entre
aspas duplas



CITAÇÃO INDIRETA

Também conhecida como citação livre,  indireta ou paráfrase, é a reprodução
fiel das ideias de outro autor pelo autor do trabalho, através de síntese
pessoal redigida com suas palavras,  sempre indicando a fonte da qual foram
extraídas.

O autor deve deixar clara a fonte de onde retirou a ideia; o assunto abordado
deve ser reescrito e reorganizado, tomando-se cuidado para não ser
confundido com plágio.

Texto baseado na obra do autor consultado.

Fonte: UNISINOS (2015, p. 5). Cartilha sobre plágio acadêmico. 



EXEMPLOS DE CITAÇÃO INDIRETA

A  i m p o r t â n c i a  d a s  c i t a ç õ e s  e s t a r e m
c o r r e t a s  é  q u e  a  e n t r a d a  u t i l i z a d a
n e l a s  s e r á  a  m e s m a  u t i l i z a d a  p a r a  a s
r e f e r ê n c i a s .

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SERGIPE (2019, p. 15). UFS na peleja contra o plágio! 



CITAÇÃO DE CITAÇÃO

É importante que o autor procure consultar sempre a fonte original do
documento. 

Esse tipo de citação deve ser usado somente para os casos em que o acesso ao
original é muito difícil ,  como, por exemplo, em obras raras ou muito antigas,
em idiomas inacessíveis ou mesmo em edições esgotadas.

Utiliza-se a expressão latina "apud", que significa "citado por".

Citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao documento original.

Fonte: UNISINOS (2015, p. 5-6). Cartilha sobre plágio acadêmico. 



Autor do livro que você
está em mãos

De acordo com Feijó (1997, p. 10 apud BELLUZZO, 2007, p. 74) “a cultura

contemporânea é cada vez mais visual, e isso fortalece todas as formas de

comunicação que têm base ou exploram a imagem”.

EXEMPLO DE CITAÇÃO DE CITAÇÃO

Citado por
Autor da obra

original

Fonte: UNISINOS (2015, p. 6). Cartilha sobre plágio acadêmico. 



Citação de texto em língua estrangeira: Quando o texto citado for traduzido
pelo autor do trabalho, deve-se incluir,  após a citação, a expressão "tradução
nossa" entre parênteses.  

Exemplo:

"Ao fazê-lo pode estar envolto em culpa, perversão, ódio de si mesmo [...] pode julgar-se

pecador e identificar-se com seu pecado" (RAHNER, 1962, v. 4, p. 463, tradução nossa).

DICAS EXTRAS

Fonte: UNISINOS (2015, p. 6). Cartilha sobre plágio acadêmico. 



Citação de fotos, imagens e estatísticas: Se você incluir em seu
trabalho fotos,  tabelas,  gráficos,  imagens, charges etc.,  eles deverão
ser devidamente citados, com a apresentação da referência de onde a
mesma foi extraída, dando o crédito ao autor.

Em caso de adaptação ou alteração da imagem/figura, o autor deve descrever as

modificações feitas no decorrer do texto. 

Ao referenciar a imagem/figura deve-se apresentar a indicação “adaptado de [...]”. 

Fonte: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (2018, p. 5). Manual de orientação, prevenção e medidas de combate ao plágio acadêmico.

DICAS EXTRAS



Exemplo: Ao escrever um trabalho sobre a população brasileira, você poderá colocar um

gráfico do IBGE. É imprescindível que você diga que o gráfico 1 foi desenvolvido pelo

IBGE, o estudo a que ele se refere e o ano de publicação.

Fonte: UNISINOS (2015, p. 7). Cartilha sobre plágio acadêmico. 



ABNT NBR 10520:2002 (Citações)

ABNT NBR 6023:2018 (Referências)

NBR 14724:2011 (Ilustrações)

Normas de apresentação tabular do IBGE

Manuais da Biblioteca

Em caso de dúvidas, consulte as seguintes normas:

COMO CITAR CORRETAMENTE PARA EVITAR O PLÁGIO?

https://www.eco.unicamp.br/biblioteca/images/arquivos/pdf/NBR_14724_-_2011_-_Ilustracoes.pdf


E COMO A
BIBLIOTECA

PODE TE
AJUDAR?



PAPEL DA BIBLIOTECA

Capacitações e
webinars

Auxílio na
pesquisa

Auxílio na
normalização

Suporte no uso
do Turnitin

Acesso às normas
da ABNT

Site da
Biblioteca

Serviço de
referência

Disponibilização de
manuais e templates



CONTE SEMPRE COM A
AJUDA DOS

BIBLIOTECÁRIOS!

Fonte da imagem: @eitabiblio (Instagram)



Software de verificação de originalidade e prevenção de plágio.

Conhecendo o
Turnitin



 Fornece um relatório

de similaridade em

poucos minutos

Ajuda a prevenir o

plágio e melhorar a

escrita científica

PARA QUE SERVE?

TURNITIN

Auxilia na detecção de

similaridade com

outras fontes

Tem caráter formativo,

e deve ser integrado ao

currículo acadêmico



TURNITIN
COMO FUNCIONA?
O documento em análise é checado em 3 locais:

Páginas da internet

(atual e arquivada)

Banco de dados Turnitin

(trabalhos de estudantes)

Artigos científicos

(Instituições parceiras)

Após a comparação, o sistema emite o Relatório de Similaridade.



RELATÓRIO DE SIMILARIDADE
Esse documento detalha o texto correspondente ou similar entre um envio feito ao Turnitin e os documentos

com os quais ele foi comparado, indicando uma porcentagem de similaridade.

Fonte: AGUIA-USP (2021). Similaridade de textos: qual é o percentual aceitável?

Quanto mais alta a porcentagem,

maior a quantidade de texto do

envio que corresponde às

informações nos depósitos do

Turnitin.



Professor configura se

trabalhos irão ou não ao

Depósito Turnitin

Professor configura se os

alunos poderão revisar os

relatórios ao entregar Análise quantitativa

(Algoritmo Turnitin)

Análise qualitativa

(Professor, Aluno)

Geração do relatório

de similaridade
Artigos,

trabalhos de

aula, TCC, Teses

Estudantes

fazem os

envios

Base de dados Turnitin

FLUXO DE TRABALHO TURNITIN

Fonte: MORAES, M. (2019) apud ESALQ-USP (2019). Fluxo de trabalho do Turnitin. 

Professor

adiciona trabalho Grau de originalidade (%) Relatório de
similaridade

Detecção de plágio

Checagem de fontes

Tipos de trabalhos que

podem ser inseridos

O sistema indica a porcentagem

de similaridade

Correção da escrita
Citações mal feitas

Tarefas do Professor

na ferramenta

Criar aula

Matricular alunos

Interpretar o relatório de
similaridade

Adicionar um trabalho

Solicita o envio dos
documentos ou faz o upload



DICAS SOBRE A FERRAMENTA

Análise qualitativa
é sempre

necessária

Turnitin não detecta
plágio, mas sim

similaridade

A ferramenta é
flexível nas

configurações

A similaridade pode
ser um problema de

forma na escrita 

O banco de dados da
ferramenta é sigiloso e

respeita os direitos autorais

Alguns ajustes prévios
podem ajudar a diminuir o

índice de similaridade

Não há um índice ideal,
cada caso deve ser

analisado individualmente

Forma de escrita
impacta no índice

de similaridade



VAMOS PRATICAR?
Acessando o Turnitin para submeter um trabalho

Conhecendo o relatório de similaridade



COMO ACESSAR O TURNITIN?

Existem duas maneiras para um aluno acessar o Turnitin:

a) Um professor pode adicionar o aluno à aula e, nesse caso, o aluno receberá um e-mail
solicitando-lhe para criar sua senha:

b) Um professor pode fornecer ao aluno uma identificação da aula e uma senha de
matrícula da aula, permitindo que o aluno matricule-se em uma aula no site do Turnitin.



COMO ACESSAR O TURNITIN?

Exemplo  de identificação da aula e a chave de matrícula que o professor/orientador
deve lhe fornecer para que você possa acessar o Turnitin:

Importante: é necessário que você utilize seu e-mail institucional para acessar o
Turnitin (contas do tipo @unicamp.br ou @dac.unicamp.br).



COMO ACESSAR O TURNITIN?

1) Acesse o site: https://www.turnitin.com/pt

2) Clique em "Criar conta":

https://www.turnitin.com/pt


COMO ACESSAR O TURNITIN?

3) Escolha o perfil "Aluno":



COMO ACESSAR O TURNITIN?

4) Em seu primeiro acesso, você deve preencher as informações para
criar uma conta de aluno:

Utilize  o número de

identificação da aula e chave

de matrícula fornecidos pelo

professor. 



COMO ACESSAR O TURNITIN?

5) Após criar a conta, você terá acesso à interface do perfil de aluno:



COMO ACESSAR O TURNITIN

Agora mostraremos como

enviar um trabalho e

como visualizar o

relatório de similaridade

Em caso de dúvidas, consulte os manuais de ajuda do Turnitin.

https://help.turnitin.com/pt-br/originality-check/aluno/aluno.htm


CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Telefones

(19) 3521-0325 - Direção

(19) 3521-5788 - Atendimento

(19) 3521-5722 - Aquisição

(19) 3521-5729 - Referência

(19) 3521-5718 - Processos técnicos

FALE CONOSCO

Facebook

@ BibEcoUnicamp

E-mail

iecedoc@unicamp.br

Chat

Das 09:00 às 22:40

Site da Biblioteca
https://www.eco.unicamp.br/biblioteca/

https://www.eco.unicamp.br/biblioteca/chat/chat?locale=pt-br
https://www.eco.unicamp.br/biblioteca/chat/chat?locale=pt-br
https://www.eco.unicamp.br/biblioteca/chat/index.php/chat?locale=pt-br
https://www.eco.unicamp.br/biblioteca/


OBRIGADO!
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