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Conheça as nossas redes!

A Educonecta é uma empresa comprometida com a
Educação e com a Tecnologia, e tem como meta
pesquisar e desenvolver soluções que unam esses dois
conceitos, permitindo que novas práticas pedagógicas
possam ser realizadas no cotidiano escolar.

A Educonecta presta serviços de Consultoria
Educacional com foco principal na utilização de
tecnologias dentro das salas de aula e em ambientes
virtuais de aprendizagem, quando utilizada a modalidade
de ensino a distância.

A Educonecta ajuda você professor (a) a criar seu curso
virtual e monetizar seu conhecimento.

https://www.instagram.com/educonecta.oficial/
https://www.facebook.com/educonecta
https://www.educonecta.com.br/
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    Para falarmos sobre Plágio é necessário definirmos o que é Propriedade
Intelectual.

“ Refere-se às ações da mente, tais como: invenções, obras literárias
e artísticas, símbolos, nomes e imagens. “

Plágio integral: 

Plágio parcial: 

Plágio conceitual: 

Autoplágio: 

      A palavra P L Á G I O é definida como a apresentação de um trabalho ou obra
intelectual de outras pessoas, como se fossem de sua própria autoria. Ele ocorre no
ambiente acadêmico, quando, sem citar a fonte, é utilizada a produção de outras
pessoas em qualquer tipo de trabalho. 

    A lei 9.610 de 1988, criada para regular os direitos autorais de escritores,
artistas, fotógrafos e músicos também protege propriedade intelectual dos
indivíduos.

Tipos de plágio Acadêmico:

       cópia de uma obra completa, sem identificar o autor;

       cópia de trechos de várias obras;

       cópia do conteúdo de uma obra com a modificação das palavras;

       publicar um trabalho antigo como se fosse inédito.

Obs: É possível, ainda, um mesmo trabalho conter mais de um tipo de plágio.

      A Educonecta lista para você professor(a), 10 programas para ajudar a detectar
Plágio em Trabalhos Científicos, mas entende que esse assunto merece uma
discussão aprofundada, pois envolve não só a definição clara de normas como
possíveis punições para a prática de P l á g i o, mas também o esclarecimento do
tema, para que os professores possam efetivamente orientar seus alunos. Para
conhecer cada um dos programas, clique nos nomes indicados abaixo e será
direcionado ao site correspondente.



Usado por grandes Universidades como UNICAMP e USP e por mais de 1 milhão de
professores ao redor do mundo, além do Brasil, O Turnitin  pode ser usado, além em 12
idiomas, incluindo o Português.
Outra vantagem para os educadores que precisam validar a originalidade de inúmeros
projetos, pelo Turnitin é possível fazer a verificação de um número ilimitado de arquivos ao
mesmo tempo.

Turnit in
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Um dos mais populares para detectar e prevenir plágios profissionais, o iThenticate consulta
o acervo com mais de 45 milhões de páginas da internet, 390 milhões de dados em acervos
institucionais; e mais de 32 milhões de arquivos acadêmicos. 
A plataforma é bastante fácil de manusear e permite que você consiga compartilhar arquivos
com outros usuários da base, facilmente.

iThenticate

O Plagiarism Detector é uma plataforma online que também possui uma versão em
software, que oferece uma gama de funcionalidades e praticidade para deixar suas
produções profissionais, acadêmicas ou pessoais, dentro das normas legais.  

Plagiar ism detector

Consegue detectar cópias em arquivos de vários formatos como Word, Pdf, OpenOffice,
HTML e textos simples. O Plagius oferece relatório esclarecedor e indica:  Suspeitas,
Suspeitas Confirmadas e Sucesso da Busca (quanto foi vasculhado).  
Você pode filtrar fontes, trechos e artigos que deseja desconsiderar da busca,
personalizando o que for mais fácil para sua pesquisa.

Plagius

O Ephorus é um ótimo programa para detectar plágio e fornece tempo de experimentação
gratuita. Para melhorar seus serviços, ele se tornou parceiro do Turnitin (já citado) e quem
possui conta em ambos, pode integrar as bases.  Com a união das plataformas, não só as
bases podem ser compartilhadas, como o usuário poderá expandir seu acesso a ferramentas
exclusivas de ambos.

Ephorus

http://www.ithenticate.com/
https://plagiarismdetector.net/pt
https://www.plagius.com/br/home
https://www.ephorus.com/
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O JPlag possui uma proposta diferente dos demais programas de plágio: ele não busca
cópias na internet e nem analisa a cópia de textos simples; seu objetivo é detectar plágios
nos códigos de programação.  Como é complexo fiscalizar se houve plágio no código fonte
dos programas, ele consegue fiscalizar trabalhos em Java, Scheme, C, ou C++ e comparar o
resultado com outros realizados, se houve ou não copy-paste.

Jplag

Para quem deseja uma solução mais rápida e fácil, o Farejador de Plágio pode ser uma boa
pedida. Não é o melhor da lista, mas consegue atender o básico que é detectar plágios com
busca personalizada e tudo em Português.  Todavia, não funciona sem acesso ao Word e
internet, não sendo tão recomendado para todos os casos de detecção de cópia. Porém,
ajuda muito e tem algumas funcionalidades extras.

Farejador  de Plágio

O Plagirisma é bem simples de se utilizar, possibilitando a conferência do documento através
de uma caixa de texto ou então fazendo upload de arquivos. É  possível utiliza-lo
diretamente no navegador da internet ou então em seu aplicativo para dispositivos móveis. 

Plagir isma

A NewJester também é indicada para quem não precisa de plataforma muito complexa, mas
que apenas que fiscalize o plágio.  O Ponto positivo é que em sua versão online, você pode
pagar apenas quando utilizar e ainda pode escolher o quanto deseja investir.

NewJester

O Grammarly Plagiarism é uma extensão da ferramenta Grammarly, que além de verificar
plágio também faz correção ortográfica no texto.

Grammarly  Plagiar ism

https://jplag.ipd.kit.edu/
http://www.plagiarismcombat.com/
http://plagiarisma.net/pt/
https://www.newjester.com/
https://www.grammarly.com/plagiarism-checker?network=g&utm_source=google&matchtype=e&gclid=CjwKCAjwnef6BRAgEiwAgv8mQfiwaLASj0lNfc03mu-Fmk-LjqCBTXEe1XdYx4EA7WZEqedXmp3cgRoCmK4QAvD_BwE&placement=&utm_content=329885936576&utm_campaign=search1&utm_medium=cpc&utm_term=grammarly+plagiarism
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   Para aprofundarmos a discussão sobre esse tema, clique na imagem
abaixo e leia o artigo: Quatro Tons de Plágio na Educação: Quem irá
Educar os Educadores?

Dicionário Crítico de Educação e Tecnologias e de Educação a Distância.
MILL, Daniel (ORG) – Campinas – SP: Papirus, 2018.

REFERÊNCIAS:

http://direitodeprimeira.com.br/index.php/2015/02/10/conheca-8-
programas-que-detectam-plagio-em-trabalhos-academicos/

https://querobolsa.com.br/revista/plagio-academico
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www.educonecta.com.br

https://www.instagram.com/educonecta.oficial/
https://www.facebook.com/educonecta
https://www.educonecta.com.br/

