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Ser literato em informação

Saber usá-la de
forma ética

Saber
transmitir a
informação

Saber avaliá-la

Saber
reconhecer
uma
necessidade de
informação

Saber localizar
a informação
que precisa

Information Literacy Competency standards for higher education
http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/standards.pdf

Objetivos da sessão
• Ser capaz de reconhecer e de evitar
o plágio e estar informado sobre a
existência de softwares que
detetam plágio
• Ser capaz de reconhecer a
existência de várias normas para
fazer referências bibliográficas
• Ser capaz de reconhecer os
elementos e a sintaxe de uma
referência bibliográfica tendo em
conta os diferentes tipos de
documento
• Saber que existem vários softwares
de gestão bibliográfica
• Saber quando e como citar uma
fonte bibliográfica

Video

• http://youtu.be/SyEr04c5nuM

O que é o plágio?

Por que é
importante
preveni-lo?

Como se
deteta o
plágio?

Como usar a
informação
de forma
ética?

Quando se prepara um projeto
científico….

É preciso:

• Saber como pesquisar

• Escolher as fontes bibliográficas mais adequadas
• Saber resumir/sintetizar as ideias dos outros autores
• Saber citar e fazer as referências bibliográficas
• Saber como estruturar um texto argumentativo

As 3 últimas permitem manter a ética da
informação!

O que é o plágio?
O ato de assinar ou de
apresentar um trabalho de
outrém como se fosse seu
(artistico, literário, científico)
Usar as palavras de alguém
sem mencionar a quem
pertencem
- um texto, uma
fotografia, uma obra
audiovisual, um gráfico, uma
imagem..)

O que é o plágio?
Estamos a falar de violação
de direitos de autor que
compreendem:

Direitos morais– o direito de
ser reconhecido como o
autor da obra
Direitos patrimoniais – o
direito de produzir, publicar
e de vender a obra

Mais informação em: “Código do
direito de autor e dos direitos
conexos”
http://www.gedipe.org/upfiles/legi
slacao/4.pdf

Creative commons
 O autor pode autorizar o
uso do seu trabalho,
referindo de que forma o
trabalho pode ser usado e
partilhado
 A ética da informação é
mantida, uma vez que
independentemente da
escolha da licença, a
obrigação de mencionar o
autor original mantém-se

Mais informação em
http://creativecommons.org/

Por que é um problema?
É fácil fazer copy/paste da Internet
Mitos: não é preciso citar as fontes da
Internet porque é grátis, aquela informação
não pertence a ninguém
As pessoas não vão ser apanhadas nem
punidas por terem copiado
As pessoas não sabem como nem quando
citar uma fonte
Copiar parece ser a forma mais fácil de lidar
com várias avaliações ao mesmo tempo

Possíveis razões….
Plágio intencional

Plágio não intencional

Pressões individuais para se ser bem sucedido

Desconhecimento do conceito e das
consequências do ato de plagiar

Para ter melhores notas

Não saber quando nem como se deve citar as
fontes bibliográficas

Falta de políticas neste sentido

Falta de conhecimento ao nível de:
- Como resumir as ideias de um autor
- Como se deve fazer uma paráfrase
- Como fazer uma análise crítica
- Como construir 1 texto argumentativo
- Como gerir as diferentes contribuições num
trabalho de grupo
- Como gerir o tempo
- Como gerir o trabalho e o stresse

A ideia de que não será apanhado nem punido
(poucos casos são provados)
Aceitação social (copiar porque os colegas
também o fazem)
Adaptado de Centre for the study in higher education. Assessing learning in Australian Universities: ideas, strategies and resources for
quality in student assessment. Minimising plagiarism. [Em linha] Disponível em
http://www.cshe.unimelb.edu.au/assessinglearning/docs/ANewEra.pdf

Diferentes formas de plágio
 Copiar um trabalho da Internet na íntegra ou de
forma parcial
 Usar um trabalho de um colega e assiná-lo como
se fosse seu
 Comprar um trabalho através da Internet
 Copiar/colar de diferentes fontes
(independentemente do suporte do documento)
 Dizer por outras palavras a ideia de um autor
sem mencionar a fonte onde a informação se
encontra

Como se deteta o plágio?
As formas mais comuns são:
Usar diferentes estilos de escrita
Formatação invulgar
Falta de citações ao longo do trabalho
Usar diferentes estilos de referenciação
Usar apenas fontes antigas* que possam
indicar desatualização (difere de área para
área)
* Atenção que algumas podem ser fontes de referência

Softwares que detetam plágio


AntiPlagiarist – ACNP software http://www.anticutandpaste.com/ (livre)



CheckForPlagiarism.net http://www.checkforplagiarism.net/ (pago)



CopySpider http://www.copyspider.com.br/main/ (livre)



eTBLAST http://etest.vbi.vt.edu/etblast3/ (livre)



Plagiarisma online http://plagiarisma.net/ (livre)



Viper http://www.scanmyessay.com/ (livre)



Safe Assign http://safeassign.com (disponível para Blackboard)



Essay verification engine http://www.canexus.com/ (pago)



Ephorus http://www.ephorus.pt/home +
Turnitin http://turnitin.com/static/index.html (pago) professores
Writecheck https://www.writecheck.com/static/home.html (pago)
alunos
Ithenticate http://www.ithenticate.com/ (pago) editoras





Cuidados a ter antes de escolher….
 Preferir os que funcionam através de email/password
 Verificar a facilidade de uso
 A forma como o documento é analisado
 O tempo que levam a analisar o documento e a dar
uma resposta
 A facilidade de compreensão do relatório produzido
pelo software

 Só detetam plágio de fontes eletrónicas
 Uma verificação manual e um julgamento
humano são sempre necessários!

ESTRATÉGIAS PARA
EVITAR O PLÁGIO

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Checkmate2.jpg

Estratégias para evitar o plágio
 Encarar o projeto de investigação como
um processo e não como um produto
 Estar preparado para argumentar sobre a
escolha das fontes bibliográficas
 Mantenha o rasto das fontes que utiliza

http://tinyurl.com/kzewn9e

Use um gestor bibliográfico para:
- Ter 1 repositório das fontes
que considerou pertinentes
para a sua investigação
- Para facilitar a construção das
citações e das referências
bibliográficas

 Mantenha o seu próprio texto separado
das fontes que vai utilizar ou, em
alternativa, coloque um comentário em
cada citação
 Mesmo que esteja a usar as suas palavras,
não se esqueça de colocar o nome do
autor
 Não guardar as citações para mais tarde!

Adaptado de Guidelines for conducting research responsibility
Disponível em http://tinyurl.com/m6katnk

Projeto de investigação

O nosso objetivo é…

Balanço
entre as
fontes
bibliográficas
e as nossas
ideias

Análise crítica
bem
fundamentada
na literatura

Projeto de investigação

Texto em que
as ideias
aparecem de
forma clara,
lógica e
coerente

Como identificar as fontes?
As fontes devem ser
identificadas de 2
formas:
De forma abreviada
ao longo do texto =
citação
De forma detalhada
no final do trabalho=
bibliografia
Referenciar – processo através do qual se identificam
livros, artigos cientificos, teses, etc. usados como
suporte a determinado trabalho

Quando se deve citar?
É preciso

Não é preciso

Palavras exatas do autor

Conhecimento comum (factos ou
datas cujo conteúdo pode ser
encontrado em várias fontes)

Quando se fazem paráfrases ou
sumários de textos de outros autores

A análise ou crítica feita às ideias de
outras pessoas

Um mapa, um gráfico, código
retirados de determinada fonte

Introdução, conclusão, abstract*

A ideia de outra pessoa expressa por
palavras nossas
* Pode haver diferenças nestes preceitos, de acordo com o departamento ou área
disciplinar

Citações no texto….
Para que servem?
 Para identificar, de forma inequívoca, o excerto de onde
se retirou a informação
 Para argumentar ou contra-argumentar
Onde se devem colocar?
 No texto, entre parenteses
 Numa nota de rodapé
 No final do capítulo
Quais as formas de citar?
 Citações indiretas (paráfrases) – reproduzindo as ideias
por palavras nossas
 Citações diretas- escrevendo as palavras exatas do autor
A citação contribui para a argumentação do texto

Citações longas e curtas
1. Citações até 3 linhas- podem ser inseridas
no texto, usando aspas
Ex. According to Hansen, Tesdell and Stith (2011)
“(…) policies and other responses to the issue focused on
punitive, rather than on educative, measures.“

2. Citações com mais de 3 linhas- colocar num
parágrafo à parte, recuado 1cm em relação às
margens esquerda e direita do texto, devendo
o espaçamento das linhas ser menor ou
colocado em itálico
Não convém fazer 1 coleção de citações! O truque é comentar as
citações que usamos…

Tipos de citação
1. Sistema autor, data (ex: APA - American Psychological
Association)
ex. Santos (2003) argues….
A new model of… was proposed… supported by…
(Santos, 2003)
 Mais do que 2 autores (Santos, Correia, 2003)
 Citações com mais do que 3 ou 5 autores (Santos, Ferreira &
Matos, 2003)
 Com mais de 6 autores (Santos, et al., 2003)
2. Sistema numérico (ex. IEEE - Institute of Electrical and
Electronics Engineers)
 Cada referência é identificada através de um número
sequencial [1]
 A referência bibliográfica pode ser colocada no final do capítulo
ou no final do trabalho na secção Bibliografia

Expressões a usar….
Idem

• o mesmo – usa-se quando nos referimos
ao mesmo autor

Ibidem

• No mesmo lugar/na mesma obra

Op. Cit.

• A citação anterior (opus citatum)

Apud/cited by

• junto de – usa-se quando a citação está
no texto de outro autor

Cf.

• conferir/confrontar/conforme (remete
para outra obra)

Vide
Sic

• vede/veja – usa-se no sentido de “a
exemplo de”
• tal e qual – usa-se quando é citada uma
parte de um texto que contém
incorrecções

Dicas para resolver alguns problemas
 Sempre que se omite parte do texto original
devem ser colocadas reticências usar (…)
 Sempre que é preciso esclarecer o sentido da
citação, essa explicação é colocada entre [ ]
 Num trabalho académico, é melhor manter a
língua original porque a tradução pode pôr em
causa o rigor da informação.
 Se for um trabalho destinado a um público
diversificado, deve fazer-se a tradução
colocando [tradução nossa] ou [tradução do
autor]

Normas e estilos bibliográficos
Existem muitos estilos e normas bibliográficas, mas há
elementos básicos comuns:
 Nome do autor
 data
 título
 edição
 Local de edição
 Editor
 volume
 páginas
É comum cada área cientifica ter o seu estilo
bibliográfico!

Que estilo usar?

Gerir automaticamente
Existem vários softwares de gestão bibliográfica:
• Zotero
• Mendeley
• EndNote Basic (disponível através da Web of Science à
qual todas as instituições de Ensino Superior têm
acesso)
Estes softwares guardam automaticamente as referências
bibliográficas de material disponível on-line e todos têm a
funcionalidade de introduzir referências manualmente,
através de um formulário orientado.

Softwares de Gestão Bibliográfica
EndNote basic

Mendeley

Zotero

Permitem recolher, gerir e citar fontes bibliográficas
Acesso autorizado via Web of
Science

É um site colaborativo (acesso
mediante registo), permitindo a
partilha de informação on-line,
define-se como uma
“ … academic social network .”

O Zotero é um software livre (em
open source), disponibilizado
pelo web browser Firefox, que
permite recolher, gerir e citar
fontes bibliográficas

Funciona em ambiente Windows
e Mac.
Integrável com o processador de
texto Microsoft Word e o Open
Office.

Funciona em ambiente Windows,
Mac e Linux.
Integrável com o processador de
texto Microsoft Word e o Open
Office.

Funciona em ambiente Windows
e Mac.
Integrável com o processador de
texto Microsoft Word e o Open
Office.

Guarda a referência do
documento à qual já é possível
associar o “PDF”. Tem uma nova
funcionalidade que atua como um
software de detecção de plágio

Permite o armazenamento de
“PDF’s”, de documentos word ou
excel inclusivé e permite a
pesquisa de informação online e
na nossa própria BD

Permite o armazenamento de
páginas HTML, de “PDF’s”, de
imagens, de documentos word ou
excel inclusivé

Permite importar e exportar
bibliografia de outros softwares

Permite importar e exportar
bibliografia de outros softwares

Permite importar e exportar
bibliografia de outros softwares

Links úteis
 Bob Baker- Info literacy 11- Plagiarism and citation styles [Em linha] [Consult.
Fev.2013] Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=gbAcQcDTxdo
 College of the North Atlantic - Avoiding plagiarism CNA Libraries [Em linha]
[Consult. Fev. 2013] Disponível em
http://www.youtube.com/watch?v=agyJDFe5fXI&feature=related
 Dowling College Library - Why cite? [Em linha] [Consult. Fev.2013] Disponível em
http://www.youtube.com/watch?v=zxgI3g8OPEo&feature=related
 University of Illinois - Cite a Source: How and Why You Should Do It [Em linha]
[Consult. Fev. 2013] Disponível em
http://www.youtube.com/watch?v=A_F1ZYYiAYs&feature=related
 University of Bristol [et. al.] - Internet detective [Em linha] [Consult. Fev.2013]
Disponível em http://www.vtstutorials.ac.uk/detective/

Links úteis
 University of Reading - Avoiding accidental plagiarism [Em linha]
[Consult. Fev. 2013] Disponível em
http://www.reading.ac.uk/internal/studyadvice/Studyresources
/Reading/sta-plagiarism.aspx
 What is plagiarism? [Em linha] [Consult. Fev. 2013] Disponível em
http://www.plagiarism.org/

 GEDIPE - Código do direito de autor e dos direitos conexos [Em
linha] [Consult. Fev. 2013] Disponível em
http://www.gedipe.org/upfiles/legislacao/4.pdf
 Creative commons [Em linha] [Consult. Fev. 2013] Disponível em
http://creativecommons.pt/
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