
O que é considerado plágio e o que não é considerado plágio 

Abaixo segue uma pequena exemplificação das principais posturas que são adotadas quando se escreve 

uma monografia, trabalho de diplomação, dissertação ou tese. Algumas vezes, por falta de clareza são 

cometidos deslizes que podem ser considerados plágio. 

Este guia serve como uma orientação, a fim de evitar que seja cometido plágio nos trabalhos do curso. 

Salienta-se que devem ser observadas as regras vigentes da ABNT para redação científica. 

É considerado plágio: 

1) Texto original, reproduzido exatamente como aparece no livro e não referenciado: é 

interpretado pelo leitor como um texto de autoria daquele que escreve o trabalho. 

Exemplo: A administração de produção trata da maneira pela qual as organizações produzem 

bens e serviços. Tudo o que você veste, come, senta em cima, usa, lê ou lança na prática de 

esportes chega a vocês graças aos gerentes de operações que organizaram sua produção. Todos 

os livros que você toma emprestados da biblioteca, os tratamentos recebidos no hospital, os 

serviços esperados nas lojas e as aulas na universidade também foram produzidos. Embora nem 

sempre as pessoas que supervisionaram sua ‘produção’ sejam chamadas gerentes de produção 

(também denominadas neste livro de operações). Isso é o que elas realmente são.  

2) Texto original, reproduzido exatamente como aparece no livro e referenciado: quando se 

escreve um trabalho a intenção é compreender a idéia do autor e dissertar sobre ela 

empregando as próprias palavras, não copiar literalmente. Alguns trechos podem ser copiados 

literalmente, mas existem regras para isso (ver normas ABNT). 

Exemplo: A administração de produção trata da maneira pela qual as organizações produzem 

bens e serviços. Tudo o que você veste, come, senta em cima, usa, lê ou lança na prática de 

esportes chega a vocês graças aos gerentes de operações que organizaram sua produção. Todos 

os livros que você toma emprestados da biblioteca, os tratamentos recebidos no hospital, os 

serviços esperados nas lojas e as aulas na universidade também foram produzidos. Embora nem 

sempre as pessoas que supervisionaram sua ‘produção’ sejam chamadas gerentes de produção 

(também denominadas neste livro de operações). Isso é o que elas realmente são (SLACK, 2002).  

3) Descrever com suas palavras o trecho do livro, porém não citar a referência: é interpretado 

pelo leitor, incorretamente, como uma ideia de autoria daquele que escreve o trabalho. 

Exemplo: Qualquer organização que tenha como função a produção de bens ou serviços orienta 

a mesma através de uma administração de produção. Esta administração é coordenada por 

pessoal especializado denominados gerentes de produção.  

4) Transcrever vários parágrafos referenciados do trabalho de um determinado autor sem 

referenciar este autor: quando copiamos os parágrafos referenciados do trabalho de alguém e 

não citamos este ‘alguém’ é como se nós tivéssemos escrito tais parágrafos, o que não é 



verdade. Uma  citação de outra citação se chama apud e deve ser adequadamente referenciada. 

Atenção!! Usa-se apud quando percebemos que o autor referenciado por alguém é muito 

importante e que não conseguimos, EFETIVAMENTE, ter acesso direto ao texto do autor, seja 

por que se trata de um livro esgotado ou raro. Em outras palavras, apud deve ser uma exceção 

em nossos trabalhos. Um TD, artigo, dissertação escritos com muitos apuds denotam falta de 

qualidade, revisão bibliográfica mal feita e costumam ser rejeitados. 

Exemplo: A dissertação de mestrado de um autor chamado Arantes (2008) contém o seguinte 

trecho – “Qualquer organização que tenha como função a produção de bens ou serviços orienta 

a mesma através de uma administração de produção. Esta administração é coordenada por 

pessoal especializado denominado gerentes de produção” (SLACK, 2002, p. 58).  

4.1) Um aluno que está cursando o TD faz uma cópia idêntica do texto de Arantes (2008) e 

referencia (SLACK, 2002, p. 58): 

Exemplo: “Qualquer organização que tenha como função a produção de bens ou serviços 

orienta a mesma através de uma administração de produção. Esta administração é coordenada 

por pessoal especializado denominado gerentes de produção” (SLACK, 2002, p. 58).  

 

4.2) Um aluno que está cursando o TD se inspira no texto de Arantes (2008), mas usa como 

referência (SLACK, 2002, p. 58): 

Exemplo: “A administração da produção é a área funcional que centraliza responsabilidades pela 

produção de bens ou serviços em uma organização e esta área é coordenada por gerentes de 

produção” (SLACK, 2002, p. 58). 

 

O CORRETO!!!  

4.3) O aluno que está cursando o TD deveria se inspirar no texto de Arantes (2008) e referenciar 

(SLACK, 2002 apud Arantes, 2008, p. 32), caso não tenha EFETIVAMENTE como encontrar a obra 

de SLACK (2002) para ler e elaborar um texto a partir da sua própria interpretação do autor. 

Exemplo: “A administração da produção é a área funcional que centraliza responsabilidades pela 

produção de bens ou serviços em uma organização e esta área é coordenada por gerentes de 

produção” (SLACK, 2002 apud Arantes, 2008, p. 32). 

Ver mais informações sobre regras de apud nas normas ABNT, entretanto EVITAR o uso de 

APUD. 



Não são plágios: 

5) Descrever com suas palavras o trecho do livro citando a referência: forma correta de agir 

durante a redação de um trabalho;  

Exemplo: Segundo Slack (2002), qualquer organização que tenha como função a produção de 

bens ou serviços orienta a mesma por meio de uma administração de produção. Esta 

administração é coordenada por pessoal especializado denominados gerentes de produção. 

6) Descrever com suas palavras o trecho do livro citando as referências: pode ser um ou mais 

autores que trazem a mesma idéia, neste caso, eles devem ser citados conjuntamente no início 

do parágrafo ou no final do parágrafo. 

 

Exemplo: Segundo Slack (2002) e Kotler (2000), qualquer organização que tenha como função a 

produção de bens ou serviços orienta a mesma através de uma administração de produção. Esta 

administração é coordenada por pessoal especializado denominados gerentes de produção. 

OU 

Exemplo: Qualquer organização que tenha como função a produção de bens ou serviços orienta 

a mesma através de uma administração de produção. Esta administração é coordenada por 

pessoal especializado denominados gerentes de produção (SLACK, 2002; KOTLER, 2000). 

 

Concluindo: 

Prezados alunos, estes são alguns exemplos de plágio, podem existir outros!  

Se ainda tiverem dúvidas quanto a plágio durante a redação de seus textos, consultem seus professores 

orientadores, tutores, consultem a bibliotecária ou outros professores das disciplinas de metodologia de 

pesquisa, TD e atividades complementares, os quais terão prazer em esclarecer suas dúvidas. 

 

 


