
  

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO - ENA 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM REGIMES PRÓPRIOS 

DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

 

 

 

Rodovia Admar Gonzaga, 1188 – Itacorubi (junto ao CETRE - Centro de Treinamento da Epagri) 
Florianópolis – SC – CEP: 88034-000 

www.enabrasil.sc.gov.br / 48 3665-4621 

 

 

PLÁGIO É CRIME 
 

De acordo com Houaiss (2009, p.1505), plágio é “apresentação feita por alguém, como 
de sua própria autoria, de trabalho, obra intelectual etc. produzido por outrem; ato ou efeito 
de plagiar”. O plágio pode ser integral, parcial, conceitual e autoplágio. 
 
FIQUE LIGADO: 
1) Tradução e plágio é a mesma coisa? 
SIM - Copiar um material e apenas traduzi-lo para outros idiomas sem mencionar o autor do 
original é plágio. 
 
2) O que é Plágio Integral?  
Cópia na íntegra de uma obra, sem identificar o autor. 
 
3) O que é Plágio Parcial? 
Cópia de trechos de várias obras. 
 
4) O que é Plágio Conceitual? 
Cópia do conteúdo de uma obra com a modificação de algumas palavras. 
 
5) O que é autoplágio? 
É quando usa um texto/material que foi produzido e assinado por você mesmo, em data 
anterior, em outro contexto e não dá o devido crédito. 
Sim!!!  Você deve referenciar a si mesmo! 
 
6) Por que plágio é considerado crime? 

Desde 1998, a Lei 9.610 existe para regular os direitos autorais de escritores, artistas, 
fotógrafos e músicos. Além disso, as produções de um indivíduo são consideradas sua 
propriedade intelectual e, por esse motivo, devem ser protegidas. 

Aqueles que descumprirem a Lei estarão sujeitos a punições como multa e detenção 
de 3 meses a 1 ano, de acordo com o artigo 184 do Código Penal. Em caso de cópia indevida 
com o objetivo de obter lucros, a multa também é aplicada e a detenção é de 2 a 4 anos. 
Portanto, é preciso estar atento às referências. 

 

7) Quem é responsabilizado em caso de qualquer tipo de Plágio? 
O autor do texto, ou seja, o pesquisador/estudante que não der os créditos a quem de direito. 
 
8) O que diz o Regimento do Curso? 
Art. 57. Caso os docentes verifiquem que o trabalho de conclusão de curso contém plágio, a 
DITEC, juntamente com o professor orientador, decidirá como proceder em cada caso, ficando 

o aluno sujeito a ser reprovado na fase final do curso e desligado do curso 
 
 
BOM TRABALHO!!! 
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