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ATENÇÃO: Práticas desonestas
Exemplos de práticas desonestas são: plágio ou falsificação de dados. Plágio é
definido como cópia de palavras ou idéias de outra pessoa (aluno ou um autor que
tenha feito publicação de obra) como sendo de sua autoria. Referências a trabalhos de
outras pessoas (principalmente outras) são altamente desejáveis, mas devem sempre
ser citadas. O Programa espera dos alunos um alto padrão de honestidade
acadêmica.
Plágio é um crime sério. Qualquer estudante que cometer plágio terá
penalidades impostas pela Universidade, (independentemente se o plágio foi
intencional ou por engano) incluindo-se a expulsão do quadro discente.
O aluno deve observar, entre outros, os seguintes procedimentos de conduta:
1.

Sempre faça citação quando utilizar idéias ou trabalhos de outros autores;

2.
Sempre faça menção aos dados pesquisados de forma honesta e exata em
todos os aspectos relevados inclusive à metodologia, no caso de apurar erros na
pesquisa, devem também ser mencionados;
3. Idéias que tenham sido oralmente comunicadas devem também ser citadas e
referenciadas como “comunicações pessoais”;
4.
Não inclua em referências qualquer trabalho que você não tenha realmente lido.
Adote “apud” se for usar citação de um autor quanto a trabalho de outra pessoa.
Falhas dessa natureza podem ser caracterizadas como tentativas de fraude,
plágio ou falsificação de dados.
Recomendação
Quando o trabalho é elaborado em “grupo” deve-se levar em consideração que o
trabalho “pertence” a todos, não havendo “donos” de pedaços de trabalho.
A coordenação espera que os alunos tenham sempre conduta ética e moral
compatível com essa questão.
Por exemplo: trabalho é aprovado num congresso com 3 pessoas.
Posteriormente, se um deles quiser “aumentar” a amostra, “mudar” disciplina ou
disciplinas tratada (s) o trabalho objeto dessa nova pesquisa deve ser discutido com
outros parceiros antes de qualquer envio para periódicos.

