
 

Além das prevenções, muitas vezes, os 

professores enfrentam dificuldade em corrigir os 

trabalhos, porque nem 

sempre é fácil identificar o 

plágio. A boa notícia é que, 

atualmente, existem sites e 
softwares  que podem identificar cópias e outra 

fraudes em trabalhos acadêmicos. 

Fonte: UniDBSCO (2017). 

E SE DESCONFIAR DE UM TEXTO, UTILIZE 
ALGUNS DESSES PROGRAMAS FAREJADORES 
DO PLÁGIO 

NÃO FAÇA PLÁGIO 

NÃO AO PLÁGIO 
Profa. Dra. Barbara Coelho Curso Competências InfoComunicacionais - UFBA 

Segundo Dicionário 
Ato ou efeito 
de plagiar; Imitação ou có
pia fraudulenta (AURÉLIO, 
2012; PRIBERAM, 2012); 
Plagiar significa 
cometer furto literário. 

Plágio Acadêmico 
Este sе configura  quando  υm   

aluno  retira,  seja  dе  livros  оυ
  dа  Internet,  ideias,  conceitos
  оυ  frases  dе  outro  autor  (qu
e  аs  formulou  е  аs  publicou), 
 sеm lhe dаr о devido crédito 
como fonte. 

Tipos de Plágio 

• Integral 

• Parcial 

• Conceitual 

Com a internet à 
disposição, muitos 
sites oferecem, 
gratuitamente ou não, 
artigos e 
trabalhos 
praticamente 
prontos , dessa 
forma, os alunos não 
precisam se esforçar 
para fazer suas 
tarefas ou 
monografias. 

GOSTOU DA IDEIA 
DE ALGUEM, CITE! 

Continued… 
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1 – Turnitin  
 
 
 
 
URL: http://www.turnitin.com/ 
É usado por mais de 1 milhão de 
professores ao redor do mundo. 
Possui suporte para 12 idiomas, 
inclusive, o português. 
 
 
 
2 – iThenticate  

 
 
 

 
URL: http://www.ithenticate.com/ 
Um dos mais populares para 
detectar e previnir plágios 
profissionais. 
 

A seguir listei as melhores ferramentas  disponíveis que irão ajudá-
lo a identificar plágio em textos na web e em trabalhos acadêmicos: 
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3 - Plagiarism detect 
 
 
 
 
 
URL: 
http://plagiarism-detect.com/ 
Ferramenta que detecta plágio 
gratuitamente. 
 
4 – Plagius  
 
 
URL: 
http://www.plagius.com/s/br/default
.aspx 
Ótima software que consegue 
detectar cópias em arquivos de 
vários formatos como Word, Pdf, 
OpenOffice, HTML e texto simples. 



 

 

 Para saber mais acesse: 

Módulo Propriedade Intelectual, Direito Autoral e Plágio 
Curso Competências InfoComunicacionais 
 
Salvador, [Bahia] Instituto de Ciência da Informação – ICI UFBA 

PROFA. BARBARA COELHO 

Blog: https://inclusaoecognicao.wordpress.com 
Site: https://www.marketingeducacao.com.br 

Grupo de Pesquisa: www.ltidigital.ufba.br 
Participe do grupo de TIC no Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/tic1.tic2/ 


