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Contextualização histórica



O que é plágio?

• “ato ou efeito de plagiar; apresentação feita por alguém, como de 
sua própria autoria, de trabalho, obra intelectual etc. produzido por 
outrem.” (HOUAISS, 2009);



Tipos de plágio

• Plágio integral: que consiste em copiar trechos de uma obra sem 
indicar uma citação e sem fazer-lhe referência;

• Plágio parcial: resultante da seleção de partes do texto ou frases, 
formado por colagens de um ou diversos autores, sem mencionar 
suas fontes; 

• Plágio conceitual: o uso das ideias, reescritas de outra forma, sem 
citar a referência original;



Exemplo do que é plágio

• Texto original, reproduzido exatamente como aparece no livro 
referenciado ou não;

• Descrever com suas palavras o trecho do livro, porém não citar a 
referência;

• Transcrever vários parágrafos referenciados do trabalho de um 
determinado autor sem referenciar este autor;



Pena para o crime de plágio

• Segundo o Art. 184 – Código Penal:

• Reclusão, de 3 (três) meses a 4 (quatro) anos, e multa. 



Vídeo

https://globoplay.globo.com/v/7609986/

https://globoplay.globo.com/v/7609986/


Plágio no meio acadêmico

• “Na Fundação de Amparo a Pesquisa de São Paulo (Fapesp), por 
exemplo, desde 2011 - quando foi publicado o código de boas 
práticas da entidade -, houve o recebimento de 41 alegações de 
plágio. Em 18 casos, os denunciados foram declarados responsáveis 
pela má conduta. Em outros 11, a investigação apontou a 
inexistência da prática. Atualmente, estão em andamento 12 
apurações de suspeitas de reproduções sem os créditos do autor 
original.”



Como surgiu a detecção de plágio via software?

• Avanço da internet, facilidade para encontrar trabalhos;

• Aumenta-se a preocupação com o plágio;

• Necessidade de uma ferramenta que facilitasse o processo;

• E que fosse confiável;



Como é Feito



Processo para detecção de plágio



Parsing:

• Tokenização;

• Detecção de Fronteiras;

• Lematização;

• Análise de Dependência;

• Análise de Constituência;

• POS Tagging;



Processo para detecção de plágio



Técnicas utilizadas



Algoritmo baseado na análise semântica:

• Parsing;

• Matriz para representar palavra e documento;

• Geração de vetores;

• Lei do cossenos entre os vetores;

• Grau de similaridade;



Algoritmo baseado na análise sintática

• Parsing;

• Árvore representa estrutura da frase;

• Análise de cada palavra;

• Análise da palavra na estrutura;



Detector de plágio em código fonte:

• Processo mais simples, pois gramática da linguagem de 
programação pode ser definida e especificada.



O que é plágio em código fonte?

• Reutilização de código fonte sem fornecer referência adequada; 

• Conversão parcial ou total do código-fonte de um autor para outra 
linguagem de programação; 

• Geração automática de código-fonte por um programa especificado 
para isso, se esta prática não for permitida; 

• O pagamento para outra pessoa desenvolver o código.



Como é feita a detecção de plágio em código fonte?



Exemplos
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